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تأكيداً لالهتمام املتواصل بالتقنية وخدمة العمالء مبجموعة »بيتك« 

»بيتك ـ البحرين« يفوز بجائزة البحرين للمحتوى اإللكتروني 2011 
هواتف اآلي فون والبالك بيري 
ويتضمن العديد من اخلدمات، 
مثل حاسبات التمويل وأدوات 
البحث عن فروع بيتكـ  البحرين 
ومواقع أجهـــزة الصرف اآللي 
التجارية  ومواقـــع احملـــالت 
التي تقبل بطاقة بيتك إجارة، 
ومواكبـــة آخر أخبـــار بيتك ـ 
البحرين، باإلضافة إلى توفير 
معلومات عن مختلف منتجات 

وخدمات البنك.
ولقد جاء إطالق هذا البرنامج 
اجلديـــد ملســـتخدمي هواتف 
اآلي فون والبالك بيري ليؤكد 
حرص بيتـــك ـ البحرين على 
توفير قنوات اتصال متنوعة 
مع عمالئه من خالل استخدام 
أحدث التقنيات، وانسجاما مع 
جهـــود مجموعة »بيتك« نحو 
تعزيز استخدام التقنية احلديثة 
في مختلف االعمال واخلدمات، 
والشك ان الفوز بهذه اجلائزة 
يؤكد املدى املهم الذي وصل اليه 
هذا التوجه والنجاح الكبير الذي 

حققه.
هـــذا، وســـيتم حتديـــث 
البرنامـــج وإضافة خصائص 
جديدة ومتنوعة تلبية حلاجة 
املســـتخدمني، بإمـــكان جميع 
مســـتخدمي هواتف اآلي فون 
والبالك بيـــري احلصول على 
هذا البرنامج املجاني عبر املوقع 
 www.kfhapps.com االلكتروني

.»iTunes« أو

النمو الهائل في عدد مستخدمي 
اإلنترنت والهاتف احملمول في 
اململكة يسهل األمر بالنسبة لنا 
أعداد  للوصول والتواصل مع 
متزايدة من عمالئنا وتزويدهم 

مبنتجاتنا وخدماتنا«.
البحريـــن  وكان بيتـــك ـ 
قد أعلن مطلع عـــام 2011 عن 
إطالق برنامج جديد ملستخدمي 

وتقنيات اإلنترنـــت والهاتف 
النقال لتوفير أفضل اخلدمات 
لعمالئنا، ونعتقد أنه اآلن هو 
الوقت املناســـب للمضي قدما 
نحو تقدمي املزيد من اخلدمات 
النقال  عبر االنترنت والهاتف 
مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها 
تقنيـــات البرودبانـــد واجليل 
الثالث من الهاتف احملمول 3G، إن 

اإلســـتراجتية للتطور العاملي 
ملجتمع املعلومات.

وبعد تسلمه اجلائزة قال خالد 
رفيع معلقا »نحن فخورون بفوز 
بيتك ـ البحرين بهذه اجلائزة 
املرموقة في ظل وجود هذا العدد 
الكبير من املؤسسات املصرفية 
املتميزة في مملكة البحرين، نحن 
نولي اهتماما كبيرا بتطبيقات 

الكويتي  التمويل  فاز بيت 
ـ البحريـــن »بيتكـ  البحرين« 
البحريـــن للمحتوى  بجائزة 
2011 عن  االلكترونـــي لعـــام 
برنامجه املتطور ملســـتخدمي 
هواتـــف اآلي فـــون والبالك 
بيري لفئة اخلدمات املصرفية 
اإللكترونية، وقد تفضل سمو 
الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل 
خليفة نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس اللجنة العليا 
لتقنية املعلومات واالتصاالت 
بتقدمي اجلائزة إلى خالد رفيع 
مدير تنفيذي ورئيس املجموعة 
املصرفية في بيتك ـ البحرين، 
خالل حفل يقام سنويا بهدف 
اختيار أفضل محتوى إلكتروني 
من حيث اجلودة وتشـــجيع 
اإلبـــداع واالبتكار فـــي مجال 
تطوير التطبيقات املعلوماتية 

في مملكة البحرين.
وأشـــار البيـــان الصحافي 
الصادر عن »بيتك« الى أن أهم 
معايير الفـــوز بفئة اخلدمات 
املصرفية االلكترونية جلائزة 
البحرين للمحتوى االلكتروني 
ترتكـــز على مســـتوى جودة 
احملتـــوى وشـــموليته فضال 
عن سهولة استخدامه وقيمته 
التفاعل  املضافة مـــن خـــالل 
والتنقل فـــي املوقع، مع األخذ 
في االعتبار عدة أمور مهمة مثل 
التصميـــم من ناحية  جاذبية 
التصميـــم التقنـــي، واألهمية 

خالد رفيع يتسلم اجلائزة 

اجلائزة عبارة 
عن تطبيقات 

هواتف اآلي فون 
والبالك بيري 

أسعار جنونية غير مسبوقة في تاريخ 
عقارات مكة لتوسعة احلرم املكي 

قطر تسعى إلنشاء بنك للتنمية 
بالشرق األوسط بتمويل خليجي

اإلمارات تثبت أسعار 400 سلعة 

20 ألف شركة هندية تعمل في دبي 

تشهد شركات ومكاتب تسويق العقارات في مكة املكرمة حالة 
غير مسبوقة من االنتعاش، بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب على 
املساكن واألراضي واالستراحات، واتساع نسبة العجز في املساكن 
لدواعي إزالة العقارات لصالح املشاريع احلكومية وتوسعة ساحات 
احلرم املكي الشــــمالية. ونقل موقع أرقام عن صحيفة عكاظ أن 
املخططات اجلديدة التي طرحتها شركات التطوير دفعت سوق 
العقار إلى أسعار جنونية غير مسبوقة في تاريخ عقارات مكة 
املكرمة، حيث يقدر عدد القطع املطروحة للبيع ضمن املخططات 
املعتمدة داخل حدود مكة املكرمــــة بأكثر من 8000 قطعة، منها 
مخطط في غرب مكة متاخم حلي إسكان امللك فهد ويحتوي على 
900 قطعة وقدرت أســــعاره بـ 2600 ريال للسكني و3300 ريال 
للتجاري للمتر املربع الواحد. وقدر حجم العائدات املتوقعة على 
شركات التسويق بأكثر من 350 مليون ريال تتقاسم كعكتها 20 

شركة متخصصة في التسويق العقاري. 

دبي ـ العربية.نت: كشفت صحيفة »فايننشال تاميز« عن 
إجراء دولة قطر محادثات مع بقية دول اخلليج النفطية النشاء 
بنك للتنمية في الشــــرق االوســــط لدعم الدول العربية التي 
تشهد حتوال دميوقراطيا. وتستوحي قطر الفكرة من منوذج 
بنك التنمية والتعمير األوروبي الذي ساهم في بناء اقتصادات 

ومجتمعات دول الكتلة الشرقية في نهاية احلرب الباردة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على اخلطة القطرية القامة 
بنك التنمية الشرق أوسطي قوله إن الهدف هو تقدمي قروض 
ميســــرة بعشرات مليارات الدوالرات سنويا لعمليات التحول 
السياسي. وأضاف املصدر أن قطر تسعى للحصول على دعم 
الســــعودية والكويت واالمارات خلطتها. وكان رئيس الوزراء 
القطري حمد بن جاسم أشار إلى املشروع في مطلع االسبوع 
خالل خطاب له في مركز أوكسفورد للدراسات االسالمية. وقال 
املسؤول القطري إن هناك الكثير من األسباب تبرر انشاء بنك 
التنمية الشرق اوســــطي منها عدم التنوع االقتصادي اضافة 

الى ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب«.

دبي ـ العربية نت: أطلقت وزارة االقتصاد اإلماراتية حملة 
موسعة لتثبيت أسعار نحو 400 سلعة رئيسية حتى نهاية العام 

احلالي في أكثر من 70 منفذ بيع في جميع إمارات الدولة.
وأكدت الوزارة أن احلملة تأتي في إطار خطتها االستراتيجية 
لتعزيز االستقرار في األسواق، إذ تتضمن احلملة أيضا خفض 
متاجر أسعار بعض السلع الرئيسية بنسبة 50% حتى نهاية 
العام. وقال وكيل وزارة االقتصاد محمد الشحي إن جميع املنافذ 
اســــتجابت ملطالب وزارة االقتصاد وثبتت أسعار 400 سلعة 
رئيسة في أكثر من 70 منفذا في مختلف إمارات الدولة حتى نهاية 
عام 2011، مشيرا إلى أن املنافذ تتضمن »كارفور«، واجلمعيات 
التعاونية، و»اللولو هايبرماركت«، و»سبينس«، وهي تشكل 

نحو 75% من احلصة السوقية ملنافذ البيع في الدولة.
وتتضمن قوائم الســــلع التي جرى تثبيت أسعارها، األرز، 
الزيت، احلليب، البيض، الدجاج، السكر، املعكرونة، البقوليات، 
الطحني، اخلبز، املياه، بعض أنواع اللحوم، العصائر، الشاي، 

رقائق احلبوب، وبعض املنظفات.

أكد املدير العام لغرفة صناعة وجتارة دبي، حمد بوعميم، 
أن »عدد الشركات الهندية التي تعمل في إمارة دبي واملسجلة 

لدى الغرفة، بلغت حتى اآلن 20.4 ألف شركة«.
وقال لـ »اإلمارات اليوم« إن »الشـــركات الهندية جتد في 
دبي بيئة مالئمة لتأســـيس األعمال ومنوهـــا، ما يزيد من 
عددها في اإلمارة ســـنويا«، مشـــيرا إلى أن »عدد الشركات 
الهندية العاملة في اإلمارة منا بنســـبة 89% منذ عام 2005 

حتى الوقت الراهن«.
وأضاف أن »حجم التبادل التجاري غير النفطي بني الهند 
ودبي بلغ 183 مليار درهم العام املاضي، وتبلغ صادرات دبي 
إلى الهند 94.6 مليار درهـــم، فيما تبلغ صادرات الهند إلى 

دبي 88.1 مليار درهم«.
والتقـــى بوعميم، خالل لقائه، وفدا رفيع املســـتوى من 
غرفة جتارة وصناعـــة جنوب كوجارات، التي متثل مدينة 
سورات الهندية، إن »دبي مبا متتلكه من مزايا تنافسية في 
مجال البنى التحتية والدعم اللوجيستي توفر بيئة مالئمة 
جدا للشـــركات الهندية في مدينة سورات لتأسيس أعمال 

لها في املنطقة«.
وأكد أن »بيئة األعمال في دبي تســـاعد الشـــركات على 
التوســـع نحو أسواق جديدة في الشـــرق األوسط والقارة 

االفريقية وأوروبا«.
وبني أن »هناك عالقات قوية بـــني مجتمعي األعمال في 

دبي والهند«.

»التجاري« يرعى منتدى »التربية«

رعى البنك التجاري الكويتي املنتدى الثالث لكلية التربية 
االساســـية الذي أقيم حتت عنوان »التربية بني التحديات 
واملتغيرات املعاصرة« وتأتي هذه الرعاية تأكيدا على دور 
البنك االجتماعي في خدمة ونشر التوعية في املجتمع ودعما 
لالنشطة التي تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

باعدادها.
وصرح البنك بأن هذه املساهمة تأتي استكماال للمساهمات 
التي قـــام البنك برعايتها على مدى الســـنوات املاضية في 
مختلف الفعاليات واالنشطة الرياضية التي نظمتها الهيئة، 
مشيرا الى اهتمامات البنك التجاري مبختلف االنشطة التي 
تصب في النهاية بخدمـــة املجتمع والوطن وتنمية قدراته 

وطاقاته.
وبهذه املناسبة، أقام البنك التجاري جناحا خاصا به لتعريف 

اجلمهور باخلدمات املصرفية التي يقدمها لعمالئه.

جانب من املعرض


