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ليزلي وايستون عبدالعزيز البالول 

»بيتك« يدشن شراكة إستراتيجية 
مع برنامج التمويل اإلسالمي في »هارفارد«

متيزها التي تؤهلها للعب دور متعاظم على الساحة االقتصادية العاملية، 
مشيرة إلى أن املنتدى ضم مسؤولني كبار ملؤسسات مالية من مختلف 
دول العالم من بينها مجل����س االحتياط االحتادي الفيدرالي األميركي 

وعدد من رؤساء اجلامعات الكبرى ومراكز البحوث والدراسات. 
 واشارت الى ان مشاركتها تندرج ضمن التعاون بني »بيتك« وجامعة 
هارفارد والذي متثل في أكثر من فعالية مت تنظيمها بشكل مشترك حيث 
شارك عدد من قيادات »بيتك« باجلامعة في برامج تدريبية عدة خالل 
الس����نوات اخلمس املاضية، إضافة إلى الدعم والشراكة اإلستراتيجية 
السنوية التي يبنيها »بيتك« مع برنامج التمويل اإلسالمي في اجلامعة 

.IFP Islamic Finance Project

قال مدير برنامج دراس����ات القانون اإلس����المي في جامعة هارفارد 
د.ناظ����م علي إن إجنازات »بيتك« وجناحاته في العديد من املش����اريع 
وابتكارات����ه على صعيد املنتجات واخلدمات املوافقة للش����ريعة التي 
جاءت لتس����د نقصا كبيرا كانت تعاني منه املصارف اإلس����المية يتم 
استعراضها للطلبة والباحثني املشاركني في برنامج التمويل اإلسالمي 
باجلامعة حيث حتظى بتقدير ومتابعة كبيرين كونها جتس����د صورة 
املشروع املتكامل من الناحية الشرعية والفنية واملعايير املهنية واملالئمة 
مصرفيا واستثماريا، وتعبر عن ريادة »بيتك« ودوره املهم في نشوء 
صناعة الصيرفة اإلسالمية ومنوها وتوسعها في معظم أسواق العالم 

وهذا في حد ذاته اجناز وفخر للقطاع اخلاص الكويتي.
وبهذه املناس����بة، قال د. ناظم علي في تصريح صحافي في ختام 
زي����ارة قام بها إلى بيتك التقى خاللها عددا من املس����ؤولني في اإلدارة 
القانوني����ة وجهات أخرى، إن التنوع في مجاالت عمل »بيتك« والثراء 
الكبي����ر في جتربته من ناحية األنش����طة واخلدمات واجلانب الفكري 
واالجتماعي، ميثل مصدرا مهما للدراس����ة واملقارنة في املنتدى التابع 
لبرنامج التمويل االس����المي الذي تنظمه جامعة هارفارد سنويا منذ 
9 أعوام، حيث يتم التطرق للنجاح والتميز في األداء العملي بش����كل 
مباش����ر ومن خالل حقائق ومؤش����رات توضح عمق الرؤية الصائبة 
واالستش����رافية لإلدارة والتي جعلت من بيتك عنوان جناح املصارف 
اإلسالمية، مشيرا إلى انه اطلع على بعض املنتجات واخلدمات املميزة 
والتكييف الشرعي والقانوني لها حيث وضع »بيتك« من خالل جتربته 
العملية عددا من األسس الشرعية والقانونية والتنظيمية التي حتدد 
ش����كل وحدود تلك املشاريع، ونقلت البنوك اإلسالمية األخرى جتربة 

»بيتك« وطبقتها في مشاريع عديدة حول العالم.
من جانبها، قالت املستشارة القانونية باإلدارة القانونية في »بيتك« 
د.سلمى حماد إن مش����اركتها في الدورة التاسعة من منتدى التمويل 
االسالمي بجامعة هارفارد مؤخرا كانت فرصة مهمة للتباحث مع عدد 
من املهتمني بقضايا التمويل االسالمي من دول عديدة من خالل مناقشة 
بعض القضايا احملورية املتعلقة بهذا املجال، فقد أنشي املنتدى ليعبر عن 
املدى واألهمية التي تتمتع بها املعامالت املالية اإلسالمية حول العالم، 
وضرورة مواكبتها بالدراسة والتحليل واستشراف آفاق منوها وعناصر 

»الوطنية لالتصاالت« ترحب بـ »الخطوط الوطنية«
 شريكًا رئيسيًا ضمن برنامج »مكافآت الوطنية«

الوطني����ة لالتصاالت إال مثاال 
على تقديرن����ا لوالء ضيوفنا 
على حد سواء وباألخص عمالء 

الوطنية لالتصاالت«.
ويتوجب عل����ى الضيوف 
املسافرين على منت اخلطوط 
الذي����ن يرغبون في  الوطنية 
االستفادة من املكافآت التسجيل 
في »برنام����ج الديوان« التابع 
للخط����وط الوطنية حتى يتم 
احتس����اب النق����اط وإدراجها 
في برنام����ج مكافآت الوطنية 
لالتصاالت ومن ثم استبدالها 
بأميال الديوان أو رحالت مجانية 

أو حتديث حجوزاتهم. 
وميكن للعمالء اآلن االشتراك 
مجانا للحصول على مكافآت 
الوطنية والبدء في جمع نقاط 
حيث أن برنامج مكافآت الوطنية 
يقدم أكثر من 100 مكافأة والعديد 
من املزايا األخرى من الوطنية 

لالتصاالت وشركائها. 
وهناك 3 مستويات مختلفة 
لعضوي����ة برنام����ج مكافآت 
الوطني����ة، ه����ي: احلم����راء، 
الفضية، والذهبية، حيث كلما 
زاد مستوى االستخدام زادت 
فرص االرتقاء للمستوى األعلى 

في العضوية.

البالول: »ان هذه البادرة تعد 
مبثابة فرصة مميزة بالنسبة 
العميق  لنا إلظهار تقديرن����ا 
لعمالئن����ا ولوالئهم للوطنية 
لالتصاالت، وهو تذكير دائم 
لهم بأن شركتهم سباقة دوما 
القتن����اص الف����رص اجلديدة 
وابتكار اخلدمات وتطويرها 
عالوة على مكافأتهم باستمرار«، 
مضيف����ا: »إن ش����راكتنا م����ع 
اخلط����وط الوطنية أمر نفخر 
به، ونحن نتطل����ع ملزيد من 
الت����ي  املرج����وة  االس����تفادة 

سيحققها عمالؤنا«.

م����ن جانبها، قال����ت مدير 
اخلطوط الوطني����ة وبرنامج 
املكاف����آت ليزلي وايس����تون: 
»نح����ن س����عداء للدخول في 
شراكة مع الوطنية لالتصاالت 
ومستعدون لتوفير املزيد من 
املكافآت لضيوفنا تكرميا لهم 

على والئهم«.
 وأضاف����ت: »إن برنام����ج 
املس����افر الدائم والذي أطلقنا 
عليه »ديوان الوطنية« يحظى 
الكويت  بش����عبية كبيرة في 
في ظل تق����دمي مكافآت فريدة 
متنوع����ة، وما ش����راكتنا مع 

الوطنية  الش����ركة  أعلنت 
لالتصاالت عن عقدها شراكة 
مميزة في الفترة األخيرة مع 
الوطنية،  ش����ركة اخلط����وط 
وذلك حت����ت مظل����ة برنامج 
مكافآت الوطنية حيث بإمكان 
األعضاء من عمالء »الوطنية 
لالتص����االت« احلصول على 
فرصة جلمع النقاط واستبدالها 
بأميال وفقا لبرنامج املكافآت 
اخل����اص باخلط����وط اجلوية 

الوطنية »ديوان الوطنية«.
الوطنية  الش���ركة  وأكدت 
لالتصاالت في بيان صحافي انها 
ال تألو جهدا في مكافأة عمالئها 
وتلبي���ة احتياجاته���م كجزء 
من أهداف »برنام���ج مكافآت 
الوطنية« والذي يتيح للعميل 
اختيار مكافآته وفق خيارات 
واس���عة، وما علي���ه في ذلك 
سوى التسجيل للحصول على 
العضوية وبالتالي جمع النقاط 
ومن ثم استبدالها للحصول على 
مكافآت من الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت وشركائها مبا في 

ذلك اخلطوط الوطنية. 
وفي هذا الصدد، أكد مدير 
العالقات العامة في الش����ركة 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 

بإمكان أعضاء البرنامج الحصول على أميال مجانية

د.ناظم علي ود.سلمى حماد خالل الزيارة 

»مجموعة ريجنسي القابضة« 
تدشن أول استثماراتها في الكويت 

منى الدغيمي 
قال مدير عام مجموعة ريجنس����ي القابضة أنور أمني تشالوت ان 
سوق التجزئة في الكويت من أقوى األسواق في املنطقة، مشيرا إلى أن 
ذلك كان دافعا للمجموعة الفتتاح أول فرع لسلسلة متاجرها املعروفة 

باسم جراند هايبر ماركت.
واضاف خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد أمس مبناس����بة افتتاح 
اول ف����رع لها في الكويت أن املجموعة تعتزم دخول س����وق الكويت 
على مراحل بأربع عالمات جتارية مشهورة هي هايبر ماركت وسوبر 

ماركت واكسبرس وديبارمتنت ستور.
وكشف أن افتتاح الفرع سيكون غدا االربعاء في مجمع مرمي مبنطقة 
الفحيحيل، الفتا إلى أن الفرع أقيم على مس����احة 40 الف قدم مربعة 
ويعرض اكثر من 25 الف منتج اصلي يلبي احتياجات املستهلك في 
الكويت من مختلف السلع واملواد االستهالكية وفيه مواقف سيارات 

تتسع ألكثر من 200 سيارة.
وتوقع أن حتقق هذه السلسلة من املتاجر القوة ذاتها التي تتمتع 

بها في دول اخرى في املنطقة السيما اإلمارات العربية املتحدة . 
وأوضح أن تدشني فرع جراند هايبر اجلديد في الكويت جاء ضمن 
استراتيجية وخطط املجموعة لتوسيع رقعة انتشارها في دول اخلليج 
العربي وزيادة عدد فروع هذه السلسلة من 8 فروع االن الى 50 فرعا 
حتى العام 2015 س����يكون 5 منها في الكويت. وكش����ف أن املجموعة 
ستفتتح في الكويت ايضا فرعا من سلسلة متاجر سوبر ماركت الذي 
سيفتتح في مجمع الوطية في العاصمة في الربع األول من العام القادم، 
مشيرا إلى أن املجموعة تخطط لفتح فروع اخرى من عالمات هايبر 
ماركت في كل من حولي والس����املية والفروانية واجلهراء حتى العام 
2015. وأشار تشالوت إلى أن مجموعة ريجنسي القابضة التي تعمل 
في قطاعات مختلفة لديها مجموعة من العالمات التجارية املشهورة في 
جتارة التجزئة مثل هايبر ماركت وسوبر ماركت وميني ماركت وهي 
عالمات جتارية مشهورة في اإلمارات العربية املتحدة والهند ودخلت 
في ش����هر ابريل املاضي الول مرة الى السوق السعودي وبات لديها 

هناك فرعان االول في مدينة الدمام والفرع الثاني في الرياض.
وكش����ف الرئيس التنفيذي في املجموعة ان����ور محيى الدين أن 
مجموعة ريجنسي القابضة ستستثمر نحو 150 مليون دوالر في سوقي 
الكويت والس����عودية خالل السنوات الثالث املقبلة، مضيفا أن خطة 
التوسع التي تعتزم الشركة تنفيذها في بعض دول املنطقة تتطلب 
ضخ املزيد من االس����تثمارات ملا لها من م����ردود ايجابي على إيرادات 
املجموعة التي تتمتع بس����معة وثقة كبيرة في األسواق االستهالكية 
في دول اخلليج العربي التي تتمتع بدورها بقوة ش����رائية هي االكبر 

من نوعها في منطقة الشرق االوسط.
ولفت الى ان مبيعات الش����ركة تصل الى نحو 200 مليون دوالر 
أميركي س����نويا 60% منها تأتي من جتارة التجزئة من خالل سلسلة 
متاجر هايبر ماركت وسوبر ماركت وميني ماركت حيث تتملك نحو 

27 سوق من هذه العالمات التجارية.

منتجات أصلية

أما الشريك وعضو مجلس االدارة في املجموعة أبو بكر محمد فقد 
اكد على حرص املجموعة عل����ى توفير منتجات اصلية لعرضها من 
خالل متاجرها املتنوعة لتصل الى املستهلك باجلودة واملواصفات التي 

يرغبها ويبحث عنها بأسعار مدروسة ومنافسة ايضا.
وأضاف أن توفير السلع واملنتجات االصلية التي توفرها املجموعة 
ملتاجرها بعيدة عن التقليد، االمر الذي جعلها حتوز على ثقة املستهلك 

وتتعزز هذه الثقة يوما بعد آخر.
من جانبه، قال الشريك الكويتي للمجموعة جاسم محمد الشراح 
ان »ريجنسي القابضة« متتلك مجموعة كبيرة جدا من متاجر التجزئة 
وتتمتع بحضور قوي في االمارات والهند وبعض دول املنطقة، معربا 
عن أمله في أن يكون استثمارهم في الكويت حافزا لشركات ومتاجر 
عاملية اخرى للدخول إلى السوق الكويتي الذي يتمتع بقوة شرائية 

كبيرة. 
م����ن جهته لفت مدير عام منطقة الش����رق االوس����ط في مجموعة 
ريجنس����ي القابضة نعيم عثم����ان الى ان مجموع����ة املتاجر التابعة 
للمجموعة تعرض اكثر من 75 الف منتج اس����تهالكي وان املجموعة 

تتعامل بطريقة مباشرة مع اكثر من 500 موزع حول العالم.

بافتتاح فرع »هايبر ماركت« في الفحيحيل

 )متين غوزال(جانب من املؤمتر الصحافي


