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} في مطابع طبعت

دومينيك الــدولــي، النقد لــصــنــدوق  المنتدب العضو قــال   ]
المئة  في  8 بنسبة ينمو  قد الصيني االقتصاد إن  أمس  شتراوس
وتوقع الهدف. هذا إلى للوصول صعبا سيكون لكن العام؛ هذا
المئة  6,7 في بنسبة آسيا في اقتصاد أكبر ثاني ينمو أن الصندوق
تحفيز إلقرار متسع الصين لديها شتراوس أن وأضاف العام. هذا

جديد. مالي

فتوى إندونيسيا العلماء في مجلس أصدر أن بعد الشركة إنتاج وانخفض اإلندونسية. الشرقية جاوا مقاطعة في للسجائر عمال بمصنع
استخدام قيود على وضع انتقدوا التبغ وصناع البالد، في المدخنون وللنساء الحوامل واألطفال. العامة، األماكن في التدخين تحظر
أن إلى أشاروا لكنهم بالخطوة، رحبوا العامة مجال الصحة الحياة الخاصة. العاملون في في تدخل بأنها ووصفوها هيئة، أعلى من التبغ

(رويترز) العالم. في للتبغ سوق أكبر خامس إندونيسيا وتعد المزيد، عمل إلى حاجة في الحكومة اآلن

النفيسي سمير
 31 في المنتهية عن نتائجها المالية للسنة «إنوفست» كشفت ]
إدارتها مجلس اجتماع بعد وذلك ،2008 األول كانون ديسمبر/
دوالر  مليون 91,2 بلغ ـــاح أرب صــافــي حققت إذ (األحــــد)؛ ــوم  ي
حققته  عما المئة في  101,7 إلى يصل ارتفاعًا وسجلت أميركي،

مليون دوالر.  45,2 والبالغ ،2007 بنهاية العام
اإلدارة مجلس رئيس  أكــد  المالي، األداء بشأن له تعليق وفــي
بتسجيل ،2008 للعام أعمالها اختتمت «الشركة أن النفيسي، سمير
والصعوبات االقتصادية األزمــة ظــروف  رغم  على استثنائية أربــاح

رافقتها». التي
سياسة نجاح على تأكيدنا لتعكس تأتي النتائج «هذه أن إلى وأشار
والصمود لجميع األطراف، أفضل النتائج تقديم التشغيلية في شركتنا
«هذه أن مؤكدًا غير المتوقعة»، تحديات السوق أكبر من واحد وجه في
المتمخض الشركة أداء مستوى عن تكشف فعلية مؤشرات هي األرباح

االستثمارية األخرى». وأنشطتنا مشاريعنا أداء مستوى عن
«إنوفست» الخليج شركة إدارة مجلس رئيس -

التجارة التي تشمل القطاعات من العديد في بخبرة واسعة يتمتع -
والصناعة والخدمات المالية.

النفيسي «يعقوب لشركة الــعــام المدير  منصب حاليًا يشغل  -
وكلتا التجارية النفيسي لشركة السابق  الــعــام والــمــديــر ــاؤه»  ــن وأب

دولة الكويت. في الشركتين تقعان
التجاري الكويت بنك فــي قيادية مناصب ــدة  ع ــك ذل قبل شغل   -

العازلة. المواد لتصنيع الكويت وشركة
من العديد إدارات مجالس في عضويته بحكم كبيرة بخبرة يتمتع -

الخليجي. التعاون مجلس دول في والشركات المالية المؤسسات
المتكاملة الــحــلــول أنــظــمــة شــركــة  إدارة مجلس رئــيــس  حــالــيــًا   -
وعضو الكويتي التمويل بيت إدارة  مجلس  رئيس ونائب (الكويت)،

الكويت. بدولة الخليجي االستثمار بيت إدارة مجلس
الخليجي والمصرف الخليجي  التمويل بيت إدارة  مجلس عضو -

البحرين. بمملكة التجاري البحرين المركزي المصدر: مصرف

المشروعات حكومة البحرين على مصروفات

مليارات   3,12 إلى القمح من الجزائر  واردات قيمة  ارتفعت ]
.2007 الــعــام  دوالر مليار  1,39 مقابل الماضي الــعــام دوالر
االثنين نشرت لإلحصائيات الجزائري للمركز بيانات وأظهرت 
إلى ارتفعت إذ الماضي؛ العام قياسيًا رقمًا بلغت القمح واردات أن

في 2007. طن ماليين مقابل 4,85 طن ماليين 6,35

كرايسلر شــركــة أن ــوز» ــي ن «أوتــومــوتــيــف صحيفة  ذكـــرت   ]
موظفيها. الستقالة جديدة خطة  ستقترح  السيارات، لصناعة
الخطة وتتعلق  القرار.  بهذا األميركي الفرع  نقابة الشركة وأبلغت
أفضل على يحصلون الذين القدامى بالعمال لالستقالة الجديدة
هو والهدف المسبق.  التقاعد  عبر وستتم الشركة،  من  الرواتب

المنافسة. الشركات مع «كرايسلر» لدى الرواتب تكاليف تقريب

رئيسًا رضي عباس
العرب» «المحاسبين لـ

مجلس ــس ــي رئ ــب ــخ ــت ان  ]
الــمــحــاســبــيــن جــمــعــيــة  إدارة 
رضـــي ـــاس ـــب ع الــبــحــريــنــيــة،
إدارة لمجلس رئيسًا باإلجماع
للمحاسبين الـــعـــام ـــاد ـــح االت
لــدورتــه الــعــرب والمراجعين
تمتد التي الحالية  االنتخابية 
ذلك جاء و2010. 2009 بين
العمومية الجمعية  اجتماع  في
في الكويت عقدت لالتحاد التي
وتــتــبــوأ ــي. ــاض ــم األســـبـــوع ال
للمرة االتحاد رئاسة  البحرين

تاريخها. في األولى
الــعــام ــــاد ــــح االت أن  ـــر  ـــذك ي
ــن ــي ــع ــراج ــم لــلــمــحــاســبــيــن وال
الــمــؤســســات ــو أحـــد ــرب ه ــع ال
ــدة ــوح مــجــلــس ال ـــى الــتــابــعــة إل
التابع الــعــربــيــة ــة ــادي ــص ــت االق
منذ العربية الــدول جامعة إلى
أصــبــح ــن ــي ح  ،2006 ـــام ـــع ال
الــنــوعــيــة ــــــادات ــــــح أحـــــد االت
قبل مــن المقرة المتخصصة
رضــي نــــوه الــمــجــلــس، وقــــد
من الـــذي  ـــدور ال محورية ــى  إل
في االتحاد به يقوم أن المؤمل
العربية القمة أهـــداف ترجمة
في عــقــدت الــتــي االقــتــصــاديــة
شــهــر خـــــالل دولــــــة الـــكـــويـــت
الماضي؛ الثاني كانون يناير/
جانب إلــى االتحاد يضطلع إذ
ـــدور ب مـــؤســـســـات الــجــامــعــة
االقـــتـــصـــادي ــل ــم ــع ــز ال ــزي ــع ت

المشترك. العربي

إلــــى ــــــاد ــــــح ـــــدف االت ـــــه وي
شــأنــه ـــل مــــا مــــن ـــك الــــقــــيــــام ب
والــتــكــامــل تــحــقــيــق الــتــنــســيــق
ــة ــن ــه م ـــم وتــــطــــويــــر ـــي ـــظ ـــن ـــت ل
ـــة والــــمــــراجــــعــــة ـــب ـــاس ـــح ـــم ال
وإعـــــداد ــة ــي ــرب ــع ـــــدول ال ـــى ال ف
ـــات، ـــي ـــوص ـــت الـــــدراســـــات وال
اعتماد أو إعــداد وخصوصًا،
وتطويرها المهنية المعايير
ذلـــك فــــى بـــمـــا  ومراجعتها,
والمراجعة المحاسبة معايير
المهنة. وآداب سلوك وقواعد
الـــالزمـــة اقـــــتـــــراح الــــقــــواعــــد
الـــزمـــالـــة ـــان شــــهــــادة ـــح ـــت الم
الجوانب ذلك فى بما وتنفيذه,
والعملية والــعــلــمــيــة المهنية 
والمراجعة. المحاسبة لمهنة
المهني التعليم برنامج وضع
والمساهمة وتنفيذه المستمر
والعملي العلمي التطوير فى
بما الــمــهــنــة مـــزاولـــي لــتــأهــيــل 
الــتــطــور ــة ــب ــواك م ــن  م يمكنهم 

العالمي. االقتصادي

لمشاريعها اإلداري الفريق ع للتطوير» توسِّ «منارة
الشركة للتطوير،  منارة شركة أعلنت  ]
مــقــراً الــبــحــريــن ــن م تــتــخــذ ــي  ــت ال الــعــقــاريــة 
الــمــديــريــن ــار  ــب ك ــن م فــريــقــهــا تــوســيــع  ــا،  ــه ل
للتطوير. ــراً ــدي م بــرانــيــغــان ــول  ب بتعيين 
تــطــويــر مــســئــولــيــة ــان  ــغ ــي ــران ب ــى  ــول ــت ــي وس
منارة لشركة الطموحة التنموية الخطط
الــمــخــتــلــفــة الـــمـــشـــاريـــع  عــلــى  ـــــــراف  واإلش

. كة للشر
مــتــنــوعــة ــرة  ــب ــخ ب بــرانــيــغــان ــع  ــت ــم ــت وي

مــجــال  فـــي  عـــامـــًا   ١٩ ـــى إل تــمــتــد ـــة  ـــع وواس
ذلـــك فـــي بـــمـــا والـــمـــمـــتـــلـــكـــات، الـــعـــقـــارات 
المشاريع وإدارة العقاري المسح عمليات
مــســئــولــيــة تـــولـــى ــا ــم ك ــــواذات.  ــــح ــــت واالس
ــع ــاري ــش م مـــن ــــع واس عـــدد ــى  ــل ع ـــــراف  اإلش

والتجارية. السكنية الوحدات تطوير
التنفيذي الرئيس قال المناسبة وبهذه
«يــســرنــا ــا: شــمَّ ــم ــري ك لــلــتــطــويــر، ــارة  ــن ــم ــل ل
اإلداري فــريــقــنــا ـــى إل ــان ــغ ــي ــران ب ــام  ــم ــض ان

في مــعــه الــعــمــل إلـــى ونــتــطــلــع  الــمــتــنــامــي، 
تعيين ويــجــســد المستقبلية. مشاريعنا
للعام التنموية استراتيجيتنا برانيغان
السوق».  قدرة في ثقتنا يعكس كما  ٢٠ ٠٩

يعزز برانيغان  بول «تعيين أن وأضاف 
من والمكون (مــنــارة)  لدى  التطوير فريق 
عنصراً ويضيف المتميزين،  المديرين  كبار
والمتنوعة الواسعة  مجموعتنا إلى  جديداً

والمتخصصين». الخبراء من

رضي عباس

شما كريم

تكنولوجيا المعلومات استراتيجية تطور مطار البحرين شركة
أمــس، الــبــحــريــن ــار ــط م ــة  ــرك ش ــت  ــع وق  ]
تكنولوجيا استراتيجية لتطوير اتفاقية
البحرين لــمــطــار ـــاالت  ـــص واالت الــمــعــلــومــات 
العاملة الشركة  ،SITA شركة مــع ــي،  ــدول ال
األعمال لحلول المتكاملة الخدمات تقديم في

النقل الجوي. لصناعة االتصاالت وخدمات
عليها التوقيع تم  التي االتفاقية  وتنص
ــة ــرك وش ــن ــري ــح ــب ال ــار ــط ــة م ــرك ــن ش ــي ـــس ب أم
تكنولوجيا  استراتيجية  تطوير  على  SITA
الخطة بــحــســب واالتــــصــــاالت ــات  ــوم ــل ــع ــم ال
الــدولــي، البحرين مــطــار  لتطوير الرئيسية 

وتكنولوجيا التقنية األنظمة االتفاقية وتشمل
وحماية وأمــن البيانات، ومركز االتــصــاالت،
التي الفرص إيجاد إلى باإلضافة المعلومات

الشركة. إيرادات زيادة يمكن خاللها من
مــطــار ــة ــرك ــش ل ــس الــتــنــفــيــذي ــي ــرئ ــــد ال وأك
على له تصريح  في  العلي، أسامة  البحرين 
األداء، وكفاءة للمطار، االستراتيجي الموقع 
الحفاظ إلى يسعى الدولي  البحرين  «مطار أن
التطورات مواكبة خالل من الموقع هذا على
المعلومات تكنولوجيا مجال في المتسارعة
الكفاءة تطوير على والتركيز ــاالت ــص واالت

خطط لمواكبة  حديثة استراتيجية ــع  ووض
وتطويره». المطار توسيع

االتفاقية توقيع أعقاب في العلي، ــال وق
للمبيعات اإلقليمي المدير مع جمعته التي
اهللا: عــودة مصطفى ،SITA شركة عــن ممثًال
البحرين مــطــار شــركــة استراتيجية  ــز  ــرك «ت
خدمات وتقديم وتوسعته المطار تطوير على
البنية االعتبار في أخذاً وشاملة، حديثة تقنية
في ستساهم المطار، التي القائمة في التحتية
عالمية مرتبة إلى الدولي البحرين مطار نقل

التصنيف».

االتفاقية توقيع أثناء
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