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»الكويت الدولي« يطلق حساب »النفيس«

»الخور«: توقيع اتفاقية مع »ريماس«
 إلقامة »برجر لونش« في البحرين

تقدمي حس���اب الراتب ألصحاب 
املهن والوظائف املميزة »النفيس« 
إلى عمالء اإلدارة املصرفية لألفراد 
من فئة املوظفني ورجال األعمال 
الكويتيني  واملتقاعدي���ن، م���ن 
التعاون  ومواطني دول مجلس 
اخلليجي واملقيمني، وسيكون احلد 
األدنى للراتب )الدخل الشهري( 
للعمي���ل ال يقل ع���ن 1000 د.ك، 
ويتميز بتقدمي اخلدمات التالية: 
مركز االتصال على مدار الساعة، 
دفتر ش���يكات مجانا، اخلدمات 
البنكية االلكترونية، خصم %25 
على صنادي���ق األمانات، خدمة 
الرسائل القصيرة مجانا، بطاقة 
ڤيزا مجانا أول سنة وبطاقة خصم 

ورقم سري.

املطاعم الفاخرة في مجمع اخلور 
التجاري.

وقد حصد مشروع اخلور الذي 
تبلغ مساحته 130000 متر مربع 
وبتكلفة تصل الى 90 مليون دوالر 
العديد من اجلوائز على مستوى 
التشييد والتصميم الفريد، حيث 
حصد املشروع جائزة سي ان بي 
سي عربية كأفضل تصميم للمراكز 
التجارية على مس����توى املنطقة، 
حيث يشتمل مببانيه الثمانية وذات 
الثالث طوابق جميع اخلدمات من 
مواقف للسيارات وحديقة مفتوحة 
وبه درجة عالية من األمان العائلي، 
كما حصد مجمع اخلور التجاري 
جائزة الرابطة الدولية لالتصاالت 
إدارة  لعام2008 وبالتع����اون مع 
البريطانية  التجارة واالستثمار 
)UKTI(، ومتنح اجلائزة للشركات 
على أساس القدرة على خلق انشطة 
ترفيهي����ة خارجية واس����تخدام 
املناسبات احلية جلذب اجلمهور 
اخلارجي والداخلي بغرض بناء 

وترسيخ العالمة التجارية.

أجهزة السحب اآللي ونقاط البيع 
حول العالم.

وأوضحت العصفور انه سيتم 

على بطاقة س���حب آلي بش���كل 
مميز مزودة بالش���ريحة الذكية 
التي ميكن استخدامها من خالل 

أول مجمع جتاري مفتوح ويطل 
بأكمله على مياه اخلليج.

وقال: لقد مت توقيع االتفاقية مع 
شركة رمياس لتأجير مساحة تبلغ 
155 مترا مربعا من مجمع اخلور 
التجاري، وذل����ك الفتتاح مطعم 
برجر لونش الذي يعد األول من 
ه����ذه العالمة التجارية في مملكة 
البحرين ليقدم منوذجا فريدا من 

الوحدات املؤج����رة وما تضم من 
نوعيات تتمتع بالشهرة والفخامة 
كما تعكس اإلقبال الذي يحظى به 
املجمع من جهة املستثمرين، حيث 
يلعب املوقع االستراتيجي شمال 
احملرق وحتيط به جتمعات سكانية 
عدي����دة دورا ايجابي����ا في جذب 
املستثمر ليشكل املجمع التجاري 
الوحيد على جزر أمواج، كما يعد 

ضمن مبادراته ملشاركة العمالء 
في وضع خططهم املالية ملراحل 
حياتهم املختلفة. وفي إطار التزامه 
بتقدمي حلول مصرفية مبتكرة، 
أعلن بنك الكويت الدولي عن إطالق 
أحدث منتجاته املصرفية اجلديدة 
واملميزة حساب الراتب ألصحاب 
املهن والوظائف املميزة »النفيس«، 
والذي يلبي احتياجات املوظفني 
ورج���ال األعم���ال املصرفية في 

القطاعني اخلاص واحلكومي.
وقد صرحت ضياء العصفور 
مس���اعد املدي���ر العام ل���إدارة 
املصرفي���ة لألفراد بأن حس���اب 
الراتب »النفيس« يتمتع بجميع 
العادي،  مزايا احلساب اجلاري 
ويخول صاحب احلساب احلصول 

أعلنت شركة اخلور للتطوير 
عن إطالق املرحلة الثانية لتسويق 
الوح����دات التجاري����ة املخصصة 
لاليجار في مجمع اخلور التجاري 
أحد اس����تثمارات بي����ت أبوظبي 
البحرين والذي  لالس����تثمار في 
تزامن مع توقيع اتفاقية مع شركة 
رمياس الستئجار مساحة من مجمع 
اخلور التجاري، حيث وقع االتفاقية 
فهد رفيع مدير عام مجمع اخلور 
التجاري مع محمد احلجيري مدير 
عام شركة رمياس. وبهذه املناسبة، 
قال فهد رفيع: لقد حقق مشروع 
اخلور تقدم كبيرا منذ االنتهاء من 
عملية تش����ييده وحقق اجنازات 
عديدة في كل مراحل التس����ويق، 
حيث مت تسويق 100% من وحدات 
املرحلة األولى وجند إقباال كبيرا من 

قبل الشركات على الوحدات.
من جه����ة أخ����رى، أعرب عن 
سعادته لتوقيع االتفاقية والتي 
تعتبر مبنزلة االنطالقة للمرحلة 
الثانية كم����ا تعكس هذه العالمة 
التجارية نوعية ما ستكون عليه 

في إطار خططه بتقديم خدمات مصرفية واسعة لجميع العمالء

البطاقة اجلديدة

فهد رفيع مصافحا محمد احلجيري عقب توقيع االتفاقية

االقتصاديةالسلة

»فلسفة« النبي ژ في محاربة الفساد
تعتمد »فلسفة« النبي ژ على كتاب 
اهلل عز وجل في وضع قواعد محاربة 
الفساد حيث أخبر سبحانه وتعالى 
أنه أهلك قوم شعيب بسبب فسادهم 
االقتصادي: )وإلى مدَين أخاهم شعيبا 
قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من إله 
غيره وال تنقص���وا املكيال وامليزان 
إني أراكم بخي���ر وإني أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط( إلى أن قال سبحانه 
وتعالى: )وملا جاء أمرنا جنينا شعيبا 
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في 
دارهم جاثمني(، ولقد حذر اهلل سبحانه 
نبيه من الغلول فقال سبحانه مخاطبا 
نبيه: )وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل 
يأتي مبا غل يوم القيامة(، وقال اهلل 
سبحانه حاضا املؤمنني على األمانة: 
)إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى 
أهلها(. ولذلك اتبع النبي ژ فلسفة 

في محاربة الفساد تصلح جلميع العصور وهي:
1 � اتباع سياسة الباب املفتوح لتلقي الشكاوى، فكان ژ 
يجلس في املس���جد ويأتيه اجلميع ويصله � انظر اليوم كم 
م���ن الصعوبة الوصول إلى متخذي الق���رار في بالدنا � فقد 
جاء إليه أحد الصحابة فقال سعر لنا يا رسول اهلل فقال إن 
اهلل هو املسعر. وجاءه أحد األنصار شاكيا منع املاء ملزرعته 
من الزبير فقال للزبير اس���ق ثم أرسل املاء. فلم يعجب ذلك 
األنص���اري فقال إن كان ابن عمت���ك، فغضب النبي ژ فقال 
اس���ق يا زبير حتى يرتد املاء إلى اجلدر. وهكذا كان اجلميع 

يستطيع أن يصل إليه ويشتكى أو يستفسر.
2 � اإلدارة بالتج���وال: لم يكت���ف النبي ژ باجللوس في 
املسجد واالستماع الى الشكاوى بل كان يخرج بنفسه ويتفقد 
أحوال رعيته ويتجول في األسواق. فجاء ژ إلى صبرة طعام 
فأدخ���ل يده فيها فوجد بلال فق���ال: ما هذا يا صاحب الطعام 
فقال أصابته السماء يا رسول اهلل فقال ژ هال جعلته فوق، 
من غشنا فليس منا. ويس���مي اإلداريني هذه الطريقة اليوم 
اإلدارة بالتجوال وهي أفضل أسلوب لتوجيه األفراد لفلسفة 

وسياسات اإلدارة أو القيادة.
3 � حترمي الهدايا للعاملني: فكان ژ يحرم على والته أن 
يأخذوا الهدايا، فقد أرسل أحد أصحابه ليجمع زكاة البحرين، 
وعندم���ا رجع إلى املدينة قال هذا أهدي لي وهذا لكم فغضب 

النبي ژ فقال هال جلست في بيتك فننظر أيهدى لك أم ال.
4 � حسن اختيار العاملني: ان حسن اختيار العاملني هي 
القاعدة األساسية في محاربة الفساد، وهذا كان دأبه ژ فهو 
يحسن االختيار ويختار القوي األمني وذا اخلبرة واملعرفة. 
ورغم محبة النب���ي ژ ألبي ذر رضوان اهلل عليه إال أنه لم 
يستعمله على إدارة أمور املس���لمني، فقال أبوذر للنبي ژ: 
استعملني يا رسول اهلل، فقال: ژ: ال إنك أمرؤ ضعيف. ولقد 
ع���ني ژ خالد بن الوليد قائ���دا للجيش بالرغم من أن هناك 
كثيرا من يسبقه باألفضلية والعلم من أصحاب النبي ولكن 
خالد كان أكثر خبرة باألمور العسكرية وسماه الرسول ژ 
سيف اهلل املسلول وهكذا كان على أعداء األمة اإلسالمية في 

عهد النبي ژ ومن بعده في عهد اخللفاء الراشدين.
5 � حترمي الرش���وة: وه���ذا أكبر داء ينخر ف���ي اإلدارات 
احلكومية ويشلها، فقد قال رسول اهلل ژ »الراشي واملرتشي 

بالنار«.
6 � حترمي االحتكار: االحتكار هو أقصر الطرق إلى الفساد 
واستغالل حاجات الناس وامتصاص دمائهم وكم من مظلوم 
اليوم بسبب االحتكار والناظر في السلع التي تباع لدينا اليوم 
باألخص السيارات يرى كم هو هائل حجم االستغالل والفساد 
في هذا اجلانب ولكن لألسف ما من مجيب ومدافع عن حقوق 
الناس، ولقد حرم النبي ژ االحتكار فقال: »احملتكر خاطئ«، 

وذلك سدا لباب الفساد ومنعا الستغالل حاجات الناس.
7 � عدم قبول الواسطة في تطبيق العقوبات وحدود اهلل: 
فعندما سرقت املخزومية وهي من أشراف قريش بعثوا للنبي 
ژ ِحبه زيد بن حارثة للش���فاعة للمخزومية فغضب عليه 

غضبا شديدا وقال: له أتشفع في حد 
من حدود اهلل وأمي اهلل لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهنا 
يعرف اإلداريني هذا املوقف بالنظام 
فكلما كان النظام واضحا وصارما في 
التطبيق كلما زاد من احترام األفراد 
له وساروا على حدوده وحقق النظام 

أهدافه.
 هذه بعض األمور من فلس���فته 
في محاربة الفس���اد ولو رجعنا الى 
ب���اب املعام���الت لوجدن���ا أكثر من 
ذلك وهي تصل���ح أن نتخذها قاعدة 
أساسية معاصرة ننطلق منها حملاربة 

الفساد.

بنك بوبيان..الوطني.. وبيتك 

عملية اس����تحواذ البنك الوطني 
على بنك بوبيان أثارت فيني شجون 
وذكريات إنش����اء البنوك اإلسالمية 
في العالم العربي والكويت.. وس����أقتصر هنا على الكويت 
حتديدا في عام 1978 في بداية إنش����اء بيت التمويل حيث 
كان هناك صراع كبير على دور هذا البنك كيف يس����تطيع 
أن ينجح في ظل اقتصاد ربوي وبدون أي جتارب س����ابقة 
يعتمد عليها البنك في توجي����ه عملياته املصرفية، وقتها 
انتشرت موجة من التشكيك ومحاولة كبيرة إلبعاد الكويتيني 
عن فتح حسابات بهذا البنك، وفي وقتها اجتهد الدعاة في 
حث الناس على فتح ونقل حساباتهم لهذا البنك ومازالت 
كلمات الداعية احمد احلصني بعد صالة اجلمعة في مسجد 
مال مرشد ترن في أذني وأنا في املرحلة األولى من اجلامعة 
وهو يدعو املسلمني لفتح حساباتهم في بيت التمويل وانه 
ال عذر لهم شرعيا اآلن بعد وجود بنك إسالمي ال محل فيه 
للفوائ����د الربوية أو املعامالت الربوي����ة. وقاد البنك وقتها 
الشيخ احمد الياسني حفظه اهلل، ويساعده الرئيس احلالي 
بدر املخي����زمي ولقد جنح االثنان مع القيادات الش����ابة في 
البنك في بناء مؤسس����ة مصرفية إسالمية ناجحة، بالرغم 
من كثير من املعوقات كان أهمها عدم وجود فتاوى وأحكام 
في املعام����الت احلديثة، باإلضافة إلى اس����تحداث خدمات 
مصرفية حديثة تنبع من القواعد الفقهية في اإلسالم العظيم، 
كما جنح بيتك ف����ي تهيئة وبناء مجموع����ة من القياديني 
يقودون قطاعات البنك املختلفة، ومتثل هذه القيادات جل 
املؤسسات االس����تثمارية اإلسالمية في الكويت اليوم وهم 
على سبيل املثال ال احلصر: أحمد الدوسري )أعيان(، علي 
الزبيد )امتياز(، محمد العلوش )األولى(، عدنان املسلم )دار 
االستثمار(، عبداهلل السيف )الدولي(.. وتقود هذه القيادات 
اليوم املؤسسات االس����تثمارية اإلسالمية وبكل جناح بعد 
تعلمهم في مدرس����ة بيت التمويل، كما لم يكتف بيتك بهذا 
ب����ل تربع على عرش البنوك في الكويت، وعلى املس����توي 
اخلارجي جنح بيتك في اكتس����اح السوق املصرفي التركي 
بأكثر من 100 فرع، وفي ماليزيا والبحرين، وبدأ حاليا في 
السوق السعودي، ويحدثني أحد املستشارين احلاليني في 
بيتك أن جامعة هارفارد أرس����لت مبعوثا قام بدراسة بيت 
التمويل وتقييم جتربته وبنجاح كبير، وساهم بيتك أيضا 
في تنمية االقتصاد الكويتي باألخص القطاع العقاري وأتاح 
آلالف الش����باب الكويتي امتالك بيت العمر بصورة سهلة 
وميس����رة.. ولو أتيحت الفرصة لبيتك لقام اآلن ببناء عدة 
مدن إسكانية مع مرافقها..؟ وبناء على هذه التجربة الناجحة 
بدأت البنوك التقليدية بالكويت في التحول إلى املصرفية 
اإلسالمية بسبب جناحها وإقبال املواطنني عليها. وتنافس 
البنك الوطني اليوم على االستحواذ على بنك بوبيان إقرارا 
منه لقوة املنافسة املصرفية اإلسالمية، وهو شيء يفرحنا 
جدا كون البنك الوطني ذا خدمات مميزة ومن أحسن بنوك 
الشرق األوسط، ولكن عليه أن يبقى بوبيان مستقال في إدارته 
وأمواله، وأتوقع هنا لبنك بوبيان أن يرتقي في املنافس����ة 
وأن يصبح من العالم����ات االقتصادية البارزة في الكويت 

والشرق األوسط.. مع متنياتي للجميع بالتوفيق.

بقلم: د.وليد الحداد

»تبارك القابضة«  
تشارك بمعرض

 العقار الدولي السابع 

أعلنت مجموع����ة تبارك 
القابضة عن مش����اركتها في 
الدول����ي للعق����ار  املع����رض 
السابع والذي تنظمه شركة 
آنه جروب لتنظيم املعارض 
واملؤمترات خالل الفترة من 20 
إلى 23 فبراير اجلاري.  وقد 
صرح رئيس مجلس االدارة 
الشرباني  في املجموعة علي 
قائال: »ان مش����روعات تبارك 
القابضة اجلديدة تعكس التزام 
املجموعة نحو السوق املصري 
في تقدمي مشروعات سكنية 
وس����ياحية تلبي احتياجات 
ش����رائح مختلفة ومتطلبات 

متباينة الرضاء العمالء«.
الش����رباني  واس����تعرض 
مش����اريع الشركة التي قامت 
بطرحها خالل الفترات املاضية 
ومنها منتجع هوليداي فانتازيا 
الثانية  راس س����درا املرحلة 
ومت اطالقها حتت اس����م نيو 
فانتازي����ا وهو منتجع يحمل 
طراز مدينة فينسيا الساحرة 
من خالل اله����دوء واحلميمة 
واملناظر اخلالبة لتكون املكان 
املالئم لالس����تمتاع في اجواء 
عائلية، مشيرا إلى أنه صمم 
ليكون منتجع����ا لكل العائلة 
طول العام. وأضاف »املجموعة 
طرحت أيضا مشروع املعادي 
كاونتي وهو عبارة عن مجمع 
سكني جتاري اداري يقع في 
اه����م واكثر املناط����ق تطورا 
على طري����ق املعادي الدائري 
ويقدم مشروع املعادي كاونتي 
احللول املثالية لراغبي احلياة 
املتكاملة ويدار املشروع بالكامل 
بتكنولوجي����ا البيوت الذكية 
حي����ث ميكنك تعدي����ل بيتك 
وفقا السلوب حياتك وجميع 
اختياراتك من التحكم الكامل 

عن بعد لنظام االمن.


