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»بورت غالب« تعّين بيتر ريدوش رئيسًا تنفيذيًا

 »بيتك« يعلن الفائز بـ »رحلة حول العالم«

ل� 35 عاما، حي���ث بدأ حياته 
العملي���ة مع شركة »ال تي إي�ه« 
أفريقية احملدودة،  اجلن���وب 
حيث أصب��ح رئيس���ا لقسم 

»ڤيزا« بيتك متعددة املستويات 
وتتي���ح حلامليه���ا فرص���ة 
الكويت وحول  االستخدام في 
العالم مبنتهى السهولة واألمان 
التمتع مبزايا اخلصومات  مع 
الفريدة التي تصل إلى 50% في 
عدد كبير من املتاجر املشهورة، 

»نحن فخورون باملشاركة في 
مثل ه���ذه احلملة وإتاحة هذه 
الفري���دة لعمالئنا،  الفرص���ة 
أن  وسنواصل جهودنا، علينا 
نوظف مكانتنا وعالقاتنا الدولية 

خلدمة عمالئنا«.
وأضاف الفوزان أن بطاقات 

ويعمل بيتك بشكل دائم لتعزيز 
حصته السوقية ليس عن طريق 
زيادة حجم اإلصدار فقط، وإمنا 
أيضا عبر تعزيز ثقافة استخدام 
البطاقة من خالل زيادة شريحة 
التجار الذين يقبلون البطاقات 
باإلضافة إل���ى توعية العمالء 

أعلنت مجموعة اخلرافي، 
أنها عينت بيتر ريدوش رئيسا 
تنفيذيا جديدا للمنتجع. وكان 
ريدوش يتولى من قبل الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة »داماك« 
العقارية ومقرها دبي وسوف 
يقيم في املنتجع ويبدأ عمله 

فورا.
وقال م.نائب رئيس مجموعة 
اخلرافي إبراهيم صالح »بورت 
غالب يرس���خ نفس���ه كأروع 
البح���ر األحمر،  منتجع على 
حيث يشهد املنتجع زيادة عدد 
زواره بسرعة، وفي الوقت الذي 
يحظى املنتجع باهتمام متزايد 
من جانب صناعة الس���ياحة 
الدولي���ة وصناعات العقارات 
والتجزئة والترفيه، فإننا كنا 

فاز بدر عبداهلل الهزاع احد 
عمالء بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( برحلة سياحية حول 
العال���م بقيمة 18 أل���ف دوالر 
في نهاي���ة احلملة التي نظمها 
بيت���ك بالتعاون م���ع منظمة 
الڤيزا العاملية الصيف املاضي 
واستمرت 3 ش���هور من بداية 
يونيو وحتى نهاية أغسطس، 
ملستخدمي بطاقات »ڤيزا« بكافة 
أنواعها في اخلارج، وقد شملت 
التعاون،  احلملة دول مجلس 
وفاز شخص واحد من كل بلد، 
وكان بيتك البنك الوحيد املشارك 

في احلملة من الكويت. 
العام  املدير  وقال مس���اعد 
للقطاع املصرفي في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( محمد ناصر 
الفوزان خالل تسليم اجلائزة 
إلى العميل الفائز بحضور مدير 
عام ڤيزا لدول اخلليج واملشرق 
وباكستان قمران صديقي بأن 
بيتك حريص على إضافة مزايا 
وقيمة ملنتجاته وخدماته توفر 
لعمالئه جوان���ب إضافية من 
االهتمام والتميز سواء كان ذلك 
بالتع���اون مع اجلهات العاملية 
املعنية أو من قبل بيتك نفسه، 
وقد فاز عميلن���ا وهو الوحيد 
على مستوى الكويت باجلائزة 

في حاجة إلى رئيس تنفيذي 
يتمتع بخبرة كبيرة إلدارة هذا 

النمو«.
ويع���د بيت���ر ه���و الرجل 
املناس���ب الذي يصلح لتولي 
هذا املنصب، حيث انه يعتبر 
واحدا من املسؤولني التنفيذيني 
العقاريني األكثر احتراما واألكثر 
شهرة في املنطقة وعلى الساحة 

الدولية.
وقد لعب بيتر الذي انضم 
إلى »داماك« العقارية في 2003، 
دورا مؤثرا في تطوير الشركة 
باعتبارها أكبر مطور عقاري 
مس���تقل في منطقة اخلليج، 
حيث تبلغ أصولها 45 مليار 
دوالر. ولديه خبرة في الصناعة 
العقاري���ة ح���ول العالم متتد 

تطوير البن��اء والعقارات في 
الشركة. 

ث���م تولى بيت���ر بعد ذلك 
عملية توس���يع شركة »صن 
انترناشونال« في جنوب أفريقيا 
واحمليط الهندي بوصفه مديرا 
إلى  للتطوير قب���ل انضمامه 
»هيلتون انترناشونال« كنائب 
للرئيس للتطوير والعقارات 

واخلدمات الفنية. 
إلى بورت  وقبل انضمامه 
غالب عزز بيتر خبراته الدولية 
في دبي وقطر مع مجموعة ماجد 
الفطي���م بوصفه نائب رئيس 
املجموعة لشؤون التطوير ومع 

FBQHC كمدير عام.
وقال بيتر »ب���ورت غالب 
يعتبر منتجا رائعا، إنه وجهة 

جميلة وعب���ارة عن مجتمع 
متكامل حقيقي مزود بفنادق 
راقي���ة عاملية من فئة اخلمس 
جنوم ومنافذ جتزئة تقليدية 
ودولية ومجموعة من الفرص 
العقاري���ة الراقية، وهو مزود 
مبرسى متطور ومجهز بأفضل 
التجهيزات في البحر األحمر. 
وبورت غالب يعتبر واحدا من 
أفضل األسرار السياحية ملصر، 
حيث يستقطب الكبار والصغار 

على حد سواء. 
وهو ميثل فرص���ة رائعة 
بالنس���بة لي، ويش���رفن���ي 
تولي مسؤولية وضع ب��ورت 
غالب على خريطة املنتجع���ات 
الفخم�����ة عل���ى مس���توى 

العال��م«.

وحثهم على االستخدام من خالل 
احلمالت الترويجية ذات اجلوائز 
القيمة التي تبني مزايا استعمال 
البطاق���ات م���ن حي���ث األمان 
وترتيب امليزانية الش���خصية 
وتوفير الوقت واجلهد، وأيضا 
باعتبار هذا األس���لوب اجتاها 
عامليا لم يع���د مبقدور احد أن 
يتجاهل دوره في حركة انتقال 
األموال عبر األس���واق احمللية 
والعاملية ومس���اهمته في دعم 
املبيعات وتوفي���ر احتياجات 

العمالء.
من جانبه قال قمران صديقي 
»نظمنا هذه احلملة على مستوى 
دول مجلس التعاون الست وكان 
بيتك البنك الوحيد من الكويت 
املشارك معنا، هذا يؤكد إصراره 
على توفير أفضل الفرص أمام 
عمالئه، س���نوفر لعميل بيتك 
الفائز رحلة العمر التي ستمكنه 
فعال من اكتشاف جواهر العالم 
املكنونة، اجلائ���زة عبارة عن 
رصيد خاص بالس���فر قيمته 
15 أل���ف دوالر مق���دم من ڤيزا 
ميكن للفائز تسلمه من مكتب 
دناتا للعطالت باإلضافة إلى 3 
آالف دوالر إلنفاقها أثناء السفر 
إلى حس���اب بطاقة  ستضاف 

العميل«.

شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لـ »داماك«

البنك الكويتي الوحيد المشارك في حملة »ڤيزا«

»التمويل الخليجي« يستكمل المعاملة الثانية 
من تسهيالت المرابحة القابلة للتحويل

الجناعي: مركز »جراند« المالي جيد 
ومستمرون في إعادة الهيكلة 

»ديكسيا« إلدارة األصول تعقد ندوة 
»التوقعات االقتصادية في 2010« األربعاء

 تستضيف ش���ركة ديكسيا 
إلدارة األصول بالتعاون مع احتاد 
الشركات االستثمارية واجلمعية 
الكويتية لألسواق املالية، ندوة 
املالية  حتت عنوان »التوقعات 
واالقتصادية لعام 2010«، األربعاء 
التأثيرات  املقبل وذلك ملناقشة 
السلبية لألزمة االقتصادية على 
العاملية.  إدارة األصول  صناعة 
كما تتناول الندوة مناقشة كيفية 
جتاوز األزمة املالية والذي ميكن 
حتقيقه من خالل إحداث تغير 
في سلوك املستثمرين ومديري 
األصول وهو ما ينطوي بدوره على 
بعض التحديات املستجدة مثل 
تزايد دور املستشارين، وتغيير 
آليات التوزيع والهياكل املفتوحة، 

والضغوط التنظيمية. 
 وس���وف يق���وم الرئي���س 
التنفيذي في ش���ركة ديكس���يا 
نعي���م أبو ج���ودة بتناول عدد 
م���ن املوضوعات منه���ا: كيفية 
مواجهة حتديات ما بعد األزمة 
املالية كما يتناول حتليل بعض 
املوضوعات مث���ل أهمية حجم 
األصول املدارة، ومستقبل عمليات 
االندماج واالستحواذ والنجاح 
القائم  املرتقب لنموذج األعمال 

على العمالء. 
 كما سيتحدث أيضا في الندوة 
خبير االقتصاد بشركة ديكسيا 
إلدارة األص���ول أنطون بريندر 
والذي يستعرض أبرز القضايا 
العاملية املهمة مثل أسعار النفط 
وانتعاش األنظمة املالية العاملية 
وإلقاء الضوء على اقتصاديات 
الوالي���ات املتح���دة األميركية 

واالقتصاديات األوروبية. 
 وتتن���اول الندوة مناقش���ة 
املوضوع���ات التالي���ة: الوضع 
االقتصادي بالنس���بة للواليات 
املتحدة معتم بنفس الدرجة التي 
يخشى البعض أن يكون عليها، 
أم أن حالة االنتعاش االقتصادي 
ستستمر؟ وهل ميكن أن يتراجع 
مع���دل البطالة س���ريعا، أم هل 
سيظل على مستوياته املرتفعة 
احلالية طيلة الفترة املستقبلية 
التي تدخل في دائرة التوقعات؟ 
ما تبع���ات التضخم وأس���عار 
الفائدة؟ومن جانبه، قال الرئيس 
اإلقليمي لشركة ديكسيا إلدارة 
األصول فراس املالح ان شركة 
ديكسيا إلدارة الصول حترص 
من خالل هذه الندوة على جميع 
املتغيرات واملستجدات اإلقليمية 

في ظل املناخ االقتصادي الراهن، 
وأهم التحدي���ات التي نواجهها 
في ظل فرص االستثمار املتاحة 
في الوقت الراهن. ولقد ملس���نا 
اهتماما شديدا وإقباال من جانب 
املش���اركني في الندوة.  وشركة 
ديكس���يا إلدارة األصول شركة 
متخصصة ف���ي التحليل املالي 
وإدارة الصنادي���ق وتوكيالت 
املؤسسات والتوكيالت اخلاصة، 
الش���ركات  ف���ي طليعة  وتأتي 
األوربية التي تلعب دورا رائدا 
ف���ي إدارة ما يقدر ب� 77.1 مليار 
يورو وفقا لبيانات شهر يونيو 
2009( في االستثمارات اخلاصة 
باألصول، وقد مت تصنيف الشركة 
بني سلس���لة كاملة من شركات 
االس���تثمار، مبا في ذلك اإلدارة 
التقليدية واإلدارة البديلة واإلدارة 
املستدامة. ومتتلك شركة ديكسيا 
إلدارة أنشطة األصول فرق عمل 
معنية باإلدارة في كل من املدن 
التالية: بروكسل، ولوكسمبورغ، 
وباريس، وس���يدني، كما يوجد 
لدى الشركة فرق عمل مختصة 
ف���ي مختلف أرجاء  باملبيعات، 
واس���تراليا  وكن���دا  أوروب���ا 

والبحرين.

احمد يوسف
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة املش����روعات الكبرى »جراند« د.عبدالعزيز 
اجلناعي عدم وجود أي التزامات على الشركة جتاه 
البنوك او مؤسسات التمويل، وان مركزها املالي مازال 
قويا. وقال اجلناعي عقب انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 56.11% ان 
الشركة قد اتخذت إجراءات احترازية ملواجهة تداعيات 

األزمة والتي باتت تعاني منها جميع الشركات.
ولفت الى ان����ه من ضمن هذه اإلجراءات، قرارات 
بتقلي����ص النفقات واملصاري����ف والعمل على إعادة 
ترتيب األوضاع باإلضافة الى املضي قدما في طريق 

إعادة الهيكلة. وقال ان مجلس اإلدارة سوف يجتمع 
في وقت الحق ملناقش����ة امليزانية والبيانات املالية 
املتعلقة بالشركة للربع الثالث، مشيرا الى أنها مبشرة، 
لكنه لم يحدد أي أرقام. وعن إمكانية زيادة رأسمال 
الشركة خالل الفترة الراهنة، قال اجلناعي: »ال اعتقد 

في الوقت احلالي، فالوضع غير مناسب«.
هذا، وكانت اجلمعية العمومية للشركة قد انتخبت 
5 أعضاء ملجلس اإلدارة ملدة 3 س����نوات وهم: د.بدر 
عبدالرزاق املاص، د.عبدالعزيز اجلناعي، خالد أيوب، 
محمود الرفاعي، ممثل عن شركة املجموعة اخلليجية 
للمال، باالضافة الى عضوين كاحتياطي وهما: شركة 

املجموعة الدولية لالستثمار، وبنك املستثمرون.

أعلن بيت التمويل اخلليجي، عن 
توقيع اتفاقية امس، مع املصرف 
األملاني )دوتشي بنك( الستكمال 
املعامل����ة الثانية من تس����هيالت 
القابلة للتحويل بقيمة  املرابحة 
100 مليون دوالر، ويعتبر إعالن 
توقيع االتفاقية من آخر التطورات 
الناجحة التي وضعها بيت التمويل 
اخلليجي ضمن اخلطة األوس����ع 
به����دف إدارة رأس املال وتعزيز 
الس����يولة، والتي شملت إصدار 
الذي  أس����هم حقوق األفضلي����ة 
جتاوز االكتتاب فيه 300 مليون 
دوالر والبيع اجلزئي حلصة بيت 

التمويل اخلليجي ببنك كيوإنفست الى مصرف قطر 
اإلس����المي والتي بلغ حجمها نحو 51 مليون دوالر، 
إضاف����ة الى املعاملة األولى من تس����هيالت املرابحة 
القابلة للتحويل بقيم����ة 100 مليون دوالر املخطط 

لها مع مجموعة ماكواري.
وقد أوضح بيت التمويل اخلليجي على مدار األشهر 
األخيرة أنه بصدد بناء مؤسسة مالية إسالمية على 
املستوى العاملي تزامنا مع إعادة هيكلة البنك، وإعادة 
تصميم منوذج أنشطة البنك، حيث كان تعزيز املوازنة 
العمومية هو احملور االستراتيجي. هذا وتشير االتفاقية 
التي وقعها اليوم بيت التمويل اخلليجي مع دوتشي 
بنك، الى جانب العالقة القائمة مع مجموعة ماكواري 
الى االهتمام امللحوظ الذي توليه كبرى املؤسسات 
املالية العاملية لقطاع الصيرفة اإلس����المي املتنامي 
بوجه عام، ولبيت التمويل اخلليجي بوجه خاص. 
كما تعتبر معاملة تسهيالت املرابحة القابلة للتحويل 
هي األولى من نوعها التي يتم طرحها، والتي تشدد 
بدورها على القدرة التنظيمية واالبتكارية للهيكلة 
والتي تتفق مع أحكام الش����ريعة اإلسالمية، والتي 

يستند إليها بيت التمويل اخلليجي.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، أحمد فاعور: 
»ترمز االتفاقية التي مت التوقيع عليها الى الشوط الكبير 

الذي قطعه بيت التمويل اخلليجي 
على مدار الشهرين املاضيني، وتشير 
الى خامتة ناجحة لبرنامج زيادة 
رأس املال. فق����د عملنا دون كلل 
على إعادة تصميم منوذج األنشطة 
وهيكلة البنك متهيدا ملرحلة جديدة 
من النمو على املس����توى الدولي، 
في الوقت الذي أكد فيه املساهمون 
على ثقتهم الراسخة مبا يعتبر اآلن 
أكبر وأجنح مبادرة لزيادة رأس 
املال تقوم بها جهة غير حكومية 
في منطقة الشرق األوسط في العام 
2009. هذا وأكد دوتشي بنك من 
خالل االتفاقية ليس فقط على ثقته 
بإمكانات النمو الكامنة للصيرفة اإلسالمية، بل كذلك 
على قدرة بي����ت التمويل اخلليجي على تبوؤ مركز 
الصدارة في أنشطة التمويل اإلسالمي على املستوى 
العامل����ي. ويطيب لنا العمل مع دوتش����ي بنك ضمن 
إطار خططنا الرامية الى بناء بنك استثماري إسالمي 
رائد على املستوى العاملي. وسيركز البنك في الوقت 
احلالي على سداد التسهيالت التي يبلغ حجمها 300 
ملي����ون دوالر أميركي، وبيع املزيد من األصول غير 
األساسية، والتأسيس خلدمات مصرفية استثمارية 

متنوعة ومتطورة«.
وفي هذا السياق، أضاف العضو املنتدب ورئيس 
إدارة أسواق أس����هم رأس املال في منطقتي الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا في دوتشي بنك كريستوفر 
النغ: »لقد شهدت مجاالت الصيرفة اإلسالمية منوا 
هائال عل����ى مدار العقد املاضي، ون����رى أنها تتمتع 
بجميع الشروط التي متهد ملزيد من النمو ومستقبل 
مشرق. كما يعتبر بيت التمويل اخلليجي من الركائز 
الرئيس����ية في مجال التمويل اإلسالمي، بل انه من 
أكثر املؤسسات املالية اإلسالمية ديناميكية من حيث 
تكيفه السريع مع األوضاع الصعبة التي تهيمن على 
األسواق. ونحن مسرورون بالعمل مع بيت التمويل 

اخلليجي، ونتطلع الى عالقة مثمرة وإيجابية«.

بقيمة 100 مليون دوالر مع دوتشي بنك

عموميتها انتخبت أعضاء مجلس اإلدارة

بالتعاون مع اتحاد الشركات والجمعية الكويتية لألسواق المالية

بمناسبة االحتفاالت باليوبيل الماسي

»نفط الكويت« تنظم مسابقة ثقافية 

» األهلي« شارك في معرض 
الفرص الوظيفية بجامعة الخليج 

أعلنت شركة نفط الكويت عن تنظيمها مسابقة 
ثقافية الكترونية للجمهور الكرمي تتعلق بتاريخ 
الشركة وعملياتها حيث خصصت جوائز مالية 
قيمة للفائزين وذلك ضمن احتفاالت الشركة 

باليوبيل املاسي )75 عاما( على تأسيسها.
وفي هذا السياق قال مدير مجموعة العالقات 
العامة واإلعالم في الشركة نائب رئيس اللجنة 
املنظمة العليا عبداخلالق العلي ان املس���ابقة 
تأتي تزامنا مع احتفاالت الشركة بهذه املناسبة 
التاريخية والتي تشرف القطاع النفطي برعاية 
سامية لها من قبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد حيث ستكون هذه املسابقة بداية 
حلملة إعالمية كبيرة تتناس���ب وأهمية هذه 

املناسبة التاريخية. 
وأضاف العل���ي ان بإمكان اجلمهور الكرمي 
املشاركة في املسابقة الكترونيا فقط من خالل 
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حيث سيتم حصر اإلجابات وحتديد الفائزين 
الكترونيا، علما بأن هناك إعالنات يومية بشأن 
هذه املسابقة ميكن االطالع عليها في الصحف 

احمللية. 
وقال العلي ان املس���ابقة ستستمر حتى 31 
ديس���مبر إلعطاء أكبر فرصة ممكنة للجمهور 
للمشاركة فيها على أن يعلن عن أسماء الفائزين 
الحقا في الصحف وموقع الشركة علما بأن الشركة 

قد خصصت جوائز مالية قيمة للفائزين.

شارك البنك األهلي الكويتي في 
معرض الفرص الوظيفية بجامعة 
انش���طته  الذي اختتم  اخلليج 
في 12 اجلاري، وتأتي مشاركة 
البنك األهلي في معرض الفرص 
الوظيفية لاللتق���اء بالكفاءات 
من الش���باب الكويت���ي للعمل 
في القط���اع اخلاص وتعريفهم 
بفرص العمل والتدريب املتوافرة 

بجامعة اخلليج جاءت نتيجة 
اإلحساس باملس���ؤولية جتاه 
الش���باب الكويت���ي وضرورة 
املس���اهمة في توفي���ر فرص 
وظيفية متنوعة لهم، وإميانا منا 
بضرورة منح الكفاءات الوطنية 
الفرصة للمساهمة في  الشابة 
البنك واثبات قدراتهم  مسيره 

العملية.

لدى البنك وأيضا تعريفهم على 
طبيعة العمل في القطاع اخلاص 
متهيدا إلعدادهم بش���كل منظم 
ميكنهم من خالله بناء مستقبل 

مهني متميز.
وقد ص���رح مدير عام إدارة 
املوارد البشرية املساعد في البنك 
األهلي حمزة انكي بأن املشاركة 
في مع���رض الفرص الوظيفية 

»المحاسبين« تشارك في عمومية 
االتحاد الدولي للمحاسبين

»الجمان« يطلق خدمة 
الرسائل القصيرة

في إطار سعي مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية املستمر في 
استحداث وتطوير املنتجات املرتبطة باخلدمات االستشارية اخلاصة 
 )SMS( بسوق الكويت لألوراق املالية، مت إطالق خدمة الرسائل القصيرة
حتت عنوان »جمان إس إم إس«، حيث يتسلم املشترك في هذه اخلدمة 
عبر هاتفه املتنقل مجموعة من الرسائل يوميا على صيغة تنبيهات، 
أخبار، معلومات، حتليالت وغيرها، ملواكبة التطورات اخلاصة بسوق 
املال الكويتي، وذلك في س����بيل التعامل بش����كل أفضل مع املتغيرات 
املتس����ارعة املرتبطة بالبورصة ولترشيد قرارات التداول بها. ويقدم 
مركز اجلمان لالستشارات االقتصادية هذه اخلدمة اجلديدة بالتعاون 
مع ش����ركة االتصاالت املتنقلة »زين« والشركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة )وطنية( وبرس����م أسبوعي يبلغ 500 فلس، وذلك من خالل 
إرسال حرف »ج« بالعربي أو »J« باإلجنليزي على رقم 96928 ملشتركي 

»زين«، ورقم 1757 ملشتركي »وطنية«.

تش����ارك جمعية احملاسبني 
واملراجعني الكويتية في أعمال 
العمومية  اجتم����اع اجلمعي����ة 
 IFAC لالحتاد الدولي للمحاسبني
املنعقد على مدى يومي 17 و18 
نوفمبر اجلاري في واش����نطن 

بالواليات املتحدة االميركية.
حيث صرح أمني سر جمعية 
احملاس����بني واملراجع����ني احمد 
الفارس بأن اجتماع  مش����اري 
اجلمعي����ة العمومي����ة لالحتاد 
الذي يعقد  الدولي للمحاسبني 
س����نويا يعد من أه����م االحداث 
العديد  املهنية كون����ه يتضمن 

من األمور التي لها فاعليته����ا للمنظمات املهنية االعضاء في االحتاد 
وكذلك على مستوى مهنة احملاسبة واملراجعة في انحاء العالم والتي 
من أهمها اتخاذ اعضاء مجلس إدارة االحتاد الدولي من مرشحي الدول 
االعضاء الذين يش����اركون في اتخاذ القرارات املهنية وتعميمها على 
الدول األعضاء للعمل مبوجبها وااللتزام بها، كذلك تش����كيل اللجان 
الفنية في االحتاد والتي يش����ارك في عضويته����ا ممثلو دول العالم 

االعضاء في االحتاد.
واضاف الفارس أن اجلمعية قد رش����حت كل من د.رش����يد محمد 
القناعي � نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية، وصقر احليص � عضو 
مجلس اإلدارة للمشاركة في اعمال هذا االجتماع ممثلني للجمعية عن 
الكويت، موضحا ان جمعية احملاسبني واملراجعني قد دأبت على االهتمام 
باملشاركة في هذه اللقاءات واالنشطة املهنية الدولية ملا لها من تأثيرات 
مباشرة على مس����توى اداء املهنة وجميع القائمني عليها وما يرتبط 
بذل����ك من تأثيرات على نتائج االعم����ال ومن ثم على جميع النواحي 

االقتصادية واملالية على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.

بيتر ريدوش 

الفوزان يسلم الفائز جائزته 

جناح البنك األهلي في املعرض

أحمد الفارس

أحمد فاعور 
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