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 »الوطني« يضم مجموعة جديدة

 من المطاعم المتميزة لـ »مكافآت الوطني«

»X - سايت« تعلن أسماء الفائزين
بعرض كأس العالم

اختتمت أمس » X-سايت« من إلكترونيات الغامن 
عرض كأس العالم األضخم في الكويت بإعالنها اسماء 
الفائزين احملظوظني بهذا العرض املذهل، وقد فاز 
كل من: علي عباس أكبر حسني عباس وأحمد سالم 
الهاجري باجلائزة الكبرى التي تتيح لهما حضور 
أكث���ر املباريات إثارة ومتعة له���ذا العام، كعربون 
شكر ومحبة اللتزامهما الراسخ ووفائهما املطلق ل� 
» X-س���ايت« من إلكترونيات الغامن.  ويعتبر هذا 
العرض من أقوى العروض في الكويت مبناس���بة 
كأس العالم وهو برعاية hp، وتوشيبا، وسامسوجن، 
وباناسونيك، htc ، وCanon، ومبا أن » X-سايت« 
هي امللتقى الفري���د للتكنولوجيا احلديثة واملتعة 
األكيدة، فقد قامت بتقدمي باقة متميزة لفائزين اثنني 
من عمالئها األوفياء، وتتضمن كل باقة تذكرتي سفر 
ذهابا وايابا لشخصني إلى جنوب أفريقيا، وإقامة 
في الفندق ملدة ثماني ليال تش���مل الفطور، إضافة 
إلى تذاكر من الفئة األولى حلضور مباريات النصف 
نهائي والنهائي من كأس العالم.  وبهذه املناسبة، 
تقدم مدير التسويق في » X-سايت« هالل فرحات 
بأحر التهان���ي للفائزين، وقال في معرض تعليقه 
على هذا احلدث: »نحن نتقدم بأحر التهاني للفائزين، 
ونفخ���ر مبواصلة تقليدنا العريق الذي يتمثل في 

تقدمي أفضل العروض وأكثرها متعة وإثارة لعمالئنا 
في الكويت، مش���يرا إلى »ان عرض كأس العالم ما 
هو إال تكملة لسلس���ة طويلة من العروض املذهلة 
التي تنتظر عمالءنا الكرام، ونحن نتطلع إلى تقدمي 

التهاني للمزيد من الفائزين في املستقبل«.

قام بنك الكويت الوطني مؤخرا 
بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة 
جود فود كومباني بحيث تنضم 
إلى قائمة الشركات املشاركة في 
برنام����ج مكاف����آت الوطني الذي 
أطلقه من����ذ ع����ام 1998 حصريا 
ملكافأة عمالئه من حاملي بطاقات 
الوطني االئتمانية )ڤيزا، ماستر 

كارد وداينرز كلوب(. 
وس����تمنح ش����ركة جود فود 
التابع����ة ملركز س����لطان خصما 
بقيمة 10% على ش����كل نقاط في 
برنامج مكافآت الوطني على جميع 
ارتيادهم ألي من  فواتيرهم لدى 

مطاعمها الس����تة، واس����ابي املطعم الياباني، روبي 
تيوزداي- فرع األڤنيوز، جينز جريل- مطعم مركز 
سلطان، متبل ويد ساوث ويست جريل، كرم كافي-

املطعم اللبناني وليالينا كافيه.
وبهذه املناسبة قال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الش����خصية بالبنك عب����داهلل التويجري: 

»نحرص في بنك الكويت الوطني 
على تقدمي أفضل اخلدمات واملزايا 
التفضيلية لعمالئنا حاملي بطاقات 
الوطني االئتماني����ة، وفي مقدمة 
هذه املزايا التفضيلية واحلصرية 
برنامج مكافآت الوطني الذي يعد 
أفضل وأول برنامج ملكافأة حاملي 
البطاق����ات االئتمانية في الكويت 
منذ انطالقته ف����ي عام 1998، كما 
أنه قد حصل على جائزة ذي بانكر 
The Banker ألفضل برنامج لوالء 
العمالء في الشرق األوسط لعام 
2009«. ويتمت����ع حاملو بطاقات 
الوطني االئتماني����ة بالعديد من 
الفوائد واملزايا واملكافآت احلصرية لدى استخدامهم 
لبطاقاتهم االئتمانية لدى أكثر من 500 من منافذ البيع 
في الكويت التي تضم أشهر العالمات واملاركات التجارية 
العاملية في مجال األزياء والساعات واملجوهرات واألثاث 
والفنادق واملطاعم واخلدمات الطبية والسفر والصحة 

ومواد التجميل واللياقة والكثير غيرها.

شركة المطوع والقاضي تقدم قوارب الشركة األميركية الرائدة في الكويت

رحلة صيد بحرية »مثالية« مع »ستاركرافت«

عبداهلل التويجري

االتحاد العربي للتنمية العقارية يفتتح مكتبه في الكويت
بحضور وفد األمانة العامة من مصر

غدير الصقعبي وسعود صاهود املطيري ود.أحمد مطر ود.أحمد يحيى يقصون شريط االفتتاح

هدية تذكارية مبناسبة افتتاح املكتب

املنتفعني. وقد مثل وفد األمانة 
العامة لالحتاد كل من األمني 
العام لالحتاد د.أحمد يحيى 
مطر، ورئيس املكتب اإلقليمي 
لدول شرق افريقيا م.محمد نور 
الدين ابراهيم، واملدير التنفيذي 
د.عالء الدين البيومي، ورئيس 
احلسابات محمود محمد خلفا، 
العام محمد  وسكرتير األمني 

علي حنفي.
وميثل املكتب في الكويت، 
املكت���ب غدير غازي  رئيس 
ف���ي  الصقعب���ي، ويض���م 
عضويت���ه كال م���ن س���عود 
صاهود املطيري، وحسن محمد 
أبوعباس، ود.حس���ن أحمد 
الصادي، ومؤسس���ة ريفيرا 
للتج���ارة العامة واملقاوالت، 
الش���ايع للتنمية  وش���ركة 
العقارية وش���ركة املرابحات 
االستثمارية، وشركة احلياة 
العقارية وشركة عنان للتمويل 
العق���اري، واملهندس صالح 
القالف، وفاضل جرمن، ومعاذ 
أحمد حس���ن، وأحمد العطار 

وآخرين.

صغيرة. وقال إن الهندسة املالية 
اإلسالمية هي تصميم وتطبيق 
أدوات مالية مبتكرة  وتطوي����ر 
وعملياتها لتكون حلوال جديدة 
تلبي احلاجات االقتصادية، الفتا 
إلى أن����ه البد أن تكون املنتجات 
املالي����ة اإلس����المية منطلقة من 
رحم الشريعة اإلسالمية، وتلبي 
احلاجات احلقيقية، وتخلق قيمة 
مضافة، مشيرا إلى أن الهندسة 
املالية اإلس����المية البد أن حتقق 
التوازن بني النشاطات الربحية 
وغي����ر الربحية، كم����ا أنها البد 
ارتباط  التكامل بغية  أن حتقق 
التمويل بالنشاط احلقيقي .وأشار 
إل����ى أن تطوير املنتجات املالية 
اإلس����المية يقوم على منهجية 
أساسية واضحة ومحددة مبنية 
عل����ى أن كل املعامالت مباحة ما 
لم يرد دليل، مبينا أن أي منتج 
إسالمي البد أن يخضع للتقييم من 
حيث احملتوى والشكل، فاألساس 
هو تقييم احملتوى ثم بعد ذلك 
تقييم الشكل، مؤكدا على ضرورة 
أن يكون احملتوى مقبوال متاما 

والشكل مقبوال متاما.

اإلسالمية واستراتيجيات تطويرها. 
واستعرض احملاضر محمد عمر جاسر 
في بداية احملاضرة مراحل تطور 
املنتجات املالية اإلسالمية، وتعريف 
الهندسة املالية اإلسالمية، وتطور 
صناديق االستثمار، والتحديات التي 
املالية اإلسالمية  تواجه الصناعة 
ف����ي العصر احلدي����ث، خصوصا 
العاملية  بعد تشابك االقتصاديات 
وحتول العالم إلى قرية اقتصادية 

األسس التي قامت عليها املنتجات 
املالي����ة اإلس����المية وخصائصها 
التي متيزه����ا عن املنتجات املالية 
التقليدية، كما تطرقت إلى طبيعة 
املالية اإلسالمية،  العقود  وجوهر 
والتي بدوره����ا تقوم على حترمي 
الربا والغ����رر الفاحش وآثارهما، 
ومقاصد الشريعة جراء التحرمي، 
أما القس����م الثاني م����ن احملاضرة 
فتطرق إلى واقع املنتجات املالية 

في إطار سلس����لة احملاضرات 
املتخصصة التي ينظمها ملوظفيه 
بهدف االرتق����اء بقدراتهم املهنية، 
وإطالعهم على أحدث التطورات في 
املالية اإلسالمية،  التعامالت  عالم 
أقام بنك الكويت الدولي محاضرة 
عن املنتجات املالية اإلسالمية قدمها 
احملاضر محمد عمر جاسر مستشار 
الرقابة الشرعية في بيت االستثمار 
اخلليجي. واس����تهدفت احملاضرة 
النظر في واق����ع التطوير وابتكار 
املنتجات املالية اإلسالمية في مواكبة 
النمو املتسارع في الصناعة املالية 
اإلسالمية، من حيث احلفاظ على 
السالمة الشرعية للمنتج وقدرته 
على تلبي����ة احلاجات واملتطلبات 
االقتصادية بكفاءة وفعالية، والتأكد 
من أن التفكير اإلسالمي مازال يحكم 
املالي����ة واالقتصادية في  العقلية 
املؤسسات املالية اإلسالمية ويرشدها 
في هذه املسيرة نحو ابتكار وتطوير 
منتجات مالية إس����المية جتمع ما 
بني املثالي����ة املقاصدية والواقعية 

العملية.
وتطرقت احملاضرة إلى مسألتني 
مهمتني، ففي القسم األول ناقشت 

بتوفير بيئة تشجيعية لالستثمار 
العقاري، فضال عن كونه ميثل 
رابطا مع بقية املكاتب في الدول 

العربية األخرى.
وأشار إلى ان االحتاد يقوم 
بالتعبير عن املصالح املشتركة 

ألعضائه والدفاع عن قضاياهم 
في وسائل اإلعالم وأمام الهيئات 
املعني���ة وحماية  واملنظم���ات 
صناع���ة العقار م���ن االحتكار 
واإلغ���راق وتوفير سياس���ات 
املنافسة والش���فافية وحقوق 

بات لعش����اق الصيد البحري اليوم قارب مثالي ميّكنهم من مزاولة 
هوايتهم بكل خصوصية ومتعة واحترافية.

شركة »س����تاركرافت« البحرية األميركية، التي دأبت على تصنيع 
القوارب منذ 100 عام اكتسبت خاللها خبرة كبيرة لناحية تزويد السوق 
األميركي����ة بأفضل قوارب الصيد، باتت متواجدة اليوم في الكويت من 
خالل ش����ركة املطوع والقاضي، الوكيل احلصري ملنتجاتها في البالد. 
تقدم »س����تاركرافت« 3 قوارب مختلف����ة الطول تتراوح بني 16 و14 و12 
قدما، ورغم ش����كلها االنسيابي األنيق وس����عرها التنافسي فهي تتمتع 
مبقومات األمان التي تعتبر من أسرار جناحها. وال شك في ان حصول 
»س����تاركرافت« على جائزة »CSI« ألفضل قارب صيد من حيث رضاء 
العم����الء وجودة الصناعة واالهتمام بالتفاصيل، يؤكد ريادة الش����ركة 
وقواربها. وقد حرصت شركة املطوع والقاضي على توفير هذه القوارب 
كاملة املواصفات وبأسعار مغرية جدا، بحيث تتناسب مع قدرات محبي 
صيد األس����ماك في الكويت، مع العلم انها متنح املش����ترين كفالة على 

قواربهم ملدة سنتني.
جرى تصنيع جسم قارب »ستاركرافت« ليكون قادرا على امتصاص 
صدمات مسار املياه، األمر الذي مينحه قوة ال تضاهى، كما انه يعمل على 
عكس قوة دفع املياه الى أسفل، ما يضفي الهدوء أثناء القيادة. وإللقاء 
نظرة قريبة على قوارب »س����تاركرافت«، باإلمكان التوجه الى املعرض 

اخلاص بها والكائن في الشويخ مقابل مجمع صن سيتي.

املال واألعمال.
من جانبه، عبر األمني العام 
لالحتاد د.أحمد يحيى مطر عن 
سعادته بافتتاح مكتب لالحتاد 
في الكويت، مؤكدا ثقته بالقائمني 
على إدارة هذا املكتب في املساهمة 

افتتح االحتاد العربي للتنمية 
الدول  التابع جلامعة  العقارية 
العربي���ة مكتبه ف���ي الكويت، 
وذلك بحضور وفد األمانة العامة 
لالحتاد الذي قدم خصيصا من 
مصر لهذا الغرض، وحضور عدد 
من رجال األعمال واملستثمرين 

في مجال العقار واإلعالميني.
وبهذه املناسبة، قالت رئيس 
املكتب لالحتاد العربي للتنمية 
العقارية في الكويت غدير غازي 
الصقعبي في تصريح صحافي ان 
تأسيس هذا املكتب في الكويت 
يدعم التوجه الداعي إلى ضرورة 
تكاتف اجلهود للمس���اهمة في 
الكويت  التنمية في  دعم خطة 
واس���تقطاب كل املس���تثمرين 

العرب والشركاء الدوليني.
انها س���عت من  وأوضحت 
خالل اجتماعاتها الس���ابقة مع 
كل أعضاء االحتاد وممثليه من 
الدول العربي���ة كي يتم إطالق 
مكت���ب لالحتاد ف���ي الكويت، 
يساهم بفاعلية كبيرة في دعم 
حركة التنمية العقارية في البالد 
مبساعدة االقتصاديني ورجال 

 »الكويت الدولي« نّظم محاضرة
عن المنتجات المالية اإلسالمية لموظفيه

محمد عمر جاسر محاضرا عن املنتجات اإلسالمية

هالل فرحات مع أحد الفائزين


