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»الخليج« لن يتحرك تجاه مديونيته

على »دبي العالمية« قبل يونيو المقبل

... ويقدم خصمًا بنسبة 50%  على ألعاب 
»طفل المستقبل« لعمالء حسابي نصور والبوم

عمر راشد
 فيما يتابع بنك الكويت املركزي موقف الشركات 
االستثمارية من خالل جهاته التابعة لها ممثلة في 
احتاد الشركات االس���تثمارية، وكذلك االنتهاء من 
املسح النهائي لتعرض البنوك احمللية بشكل مباشر 
مع »دبي العاملية« و»نخيل«، أفادت مصادر مصرفية 
بأن حترك بنك اخلليج جتاه تعرضه بقرض غير 
ممول على تلك املديونية والبالغة 28 مليون دينار 
لن يتم قبل موعد استحقاق الدين والذي يحل موعد 
سداد دينه في يونيو 2010، الفتة ان التعرض هو 
جزء من قرض مش���ترك لعدد من البنوك احمللية 

واإلقليمية ضمانا لقرض احد البنوك األجنبية.  
 وقال���ت إن حجم التعرض لن يتم أخذه ضمن 
مخصصات الربع األخير، مستندة إلى أن الدين لم 
يحل موعد استحقاقه، وأنه في حال عدم سداد الدين 
فسيتم دفع اجلزء اخلاص بالبنك وأخذ مخصصات 

عليه وفق املعايير احملاسبية املتبعة. 
 وقالت املصادر إن تبرؤ إمارة دبي من مديونية 
»دبي العاملية« جع���ل تداعيات األزمة تنتقل منها 
إلى اقتصاد اإلمارات وهو ما يزيد من حدة األزمة 
على الكويت، الفتة الى أن حجم األزمة وتداعياتها 

وتأثيرها على الشركات سيتضح خالل شهر.

قدم بن���ك اخلليج مؤخرا 
عرضا باالشتراك مع شركة طفل 
املستقبل الترفيهية املتخصصة 
في مراكز التس���لية العائلية 
وذلك من خالل تقدمي خصم 
خاص لعمالء حسابي نصور 
والبوم بقيمة 50% على جميع 
األلع���اب باإلضافة إلى وجبة 
مجانية. وتضمن العرض كذلك 
تقدمي هدي���ة عبارة عن لعبة 

مجانية.
ه���ذا وقد تواج���د نصور 
ش���خصية بن���ك اخللي���ج 
الكرتونية املعروفة في مكان 
تقدمي العرض حيث ش���ارك 
املتعة في يوم مليء  األطفال 
باملرح والتس���لية. كما حظي 
األطفال أيضا مبميزات مجانية 
الوجه  أخرى كالرس���م على 

وجتديل الشعر.
يلتزم بن���ك اخلليج بدعم 
جميع شرائح املجتمع الكويتي 
لتعزيز مكانة البنك كمؤسسة 
ذات مس���ؤولية اجتماعي���ة 

فاعلة.
ه���ذا وعل���ى الراغبني في 
معرفة املزي���د من املعلومات 
حول أي من منتجات وخدمات 
وعروض بنك اخلليج، زيارة 
أي فرع من فروع البنك البالغ 
عددها 50 فرعا واملتواجدة في 

زيارة املوقع اإللكتروني ثنائي 
www.e- اللغة لبنك اخلليج

gulfbank.com ملعرف���ة املزيد 
من التفاصيل.

جميع مناطق الكويت أو االتصال 
الهاتفية  باخلدمة املصرفي���ة 

للبنك على رقم 1805805.
 كما ميك���ن للعمالء أيضا 

»اخلليج« يقدم 50% خصما لعمالء حسابي نصور وألبوم

صورة جماعية للمتدربني

»الكويتية لالستثمار« تنظم لموظفيها دورة عن »غسيل األموال«
التابعة  التجارية  في الصفق����ات 
للدولة وعادة تدفع هذه الرشاوى 
في حساباتهم بالبنوك األجنبية. 
وأوضح احملاضر جمال عبدالرحيم 
أن عواقب غسيل األموال لو نظرنا 
إليها قد تصل عقوبتها إلي غرامات 
طائلة تقدر مبليار دوالر، ومن هنا 
تأتي أهمية إحاطة شركات القطاع 
العام واخلاص على حد سواء مبا 

يعنيه مسمى »غسيل األموال«.
وأش����اد احملاضر بالش����ركة 
الكويتية لالستثمار، مثمنا التزامها 
وحرصها على إملام موظفيها بكل 
ما يخص مجال املال واالستثمار، 
موضحا أن هذا يعد التعاون الثاني 
العريقة،  بينه وبني تلك الشركة 
مؤكدا أن »KIC« منوذج يجب أن 
حتذو حذوه باقي الش����ركات من 
القطاع الع����ام واخلاص على حد 

سواء.

كان سياس����يا أو مالي����ا أو إداريا 
والذي يولد أمواال متسخة، وذلك 
من خالل االستغالل غير املشروع 
للوظيفة العامة لتحقيق املكسب 
الشخصي، وتدخل ضمن ذلك أيضا 
التي تدفع للمسؤولني  الرشاوى 

مصالح عمالئها وشركاتها التابعة 
من حتقيق مبدأ الشفافية واحلرص 
من أن يشوب أعمالها أي شائبة أو 
مخاطرة مخالفة للقوانني احمللية 
والعاملية. وتناول البرنامج صور 
من عمليات »غسيل األموال« سواء 

وتأثيراته����ا وإال وقع����ت حت����ت 
طائلة القان����ون والغرامة، وتأتي 
هذه احملاضرة من حرص الشركة 
الدائم على إحاطة موظفيها بكل ما 
يخص عالم سوق املال واالستثمار، 
كما تأتي من حرص الشركة على 

تس����تأنف الش����ركة الكويتية 
لالستثمار )KIC( مراحل دورتها 
التي تنظمها ملوظفيها واملكونة من 
خمس مراحل استهلتها مبحاضرة 
ع����ن »إدارة االس����تثمار« تلته����ا 
مبحاضرة عن »القراءة السريعة« 
أتبعتها بعد ذلك مبرحلة جديدة 
وهي محاضرتها عن »مكافحة غسيل 
االموال ومتوي����ل االرهاب« خالل 
شهر نوفمبر املاضي. وأوضحت ال� 
»KIC« أن احملاضرة التي نظمتها 
ع����ن »مكافحة غس����يل األموال« 
القيادية والتنفيذية  للمستويات 
تأتي انطالقا من التزام الش����ركة 
بالقانون الكويتي الذي ينص باملادة 
الثالثة وحتديدا في البند اخلامس 
من امل����ادة على إلزام الش����ركات 
بوجوب تنظي����م برامج تعريفية 
عن »مكافحة عملية غسيل األموال« 
وآثاره����ا ومخاطره����ا وتوابعها 

بحضور كبير من قادة القطاعين العام والخاص وتتقدمهم السفيرة األميركية ديبورا جونز

وزير التجارة والصناعة يفتتح اليوم أعمال
مؤتمر مكافحة عمليات غسيل األموال في غرفة التجارة 

املؤمتر يأتي في إطار مساعيها 
اجلادة لتسليط الضوء وتوجيه 
بوصل���ة االهتمام نحو خطورة 
هذه الظاهرة التي تهدد نس���يج 

االقتصاد الوطني«.
الدورة  أه���داف  وأوضح أن 
الثالثة ملؤمتر هذا العام تركز على 
العامة للطبيعة  تعزيز املعرفة 
املتغيرة لعمليات غسيل األموال، 
واالط���الع على أح���دث الطرق 
واألساليب ملكافحة هذه اجلرائم 
التي من املمكن أن تضرب بقوة 

في اقتصادات الدول.
 وبني أن هذا املؤمتر سيحاول 
أن يسلط الضوء على نقطة في 
غاية األهمية من خالل اجللسات 
النقاش���ية وورش العمل، وهي 
النقطة اخلاصة بضرورة تفهم 
املخاط���ر الت���ي م���ن املمكن أن 
العمليات، والتي  تصاحب هذه 
حرمتها وجرمتها جميع املجتمعات 

العاملية. 

وأكد أن املؤمتر سيكون فرصة 
الس���تعراض مدى التعاون بني 
مؤسسات الدولة املختلفة بعضها 
ببعض من جهة، ومؤسس���ات 
الدولة ومؤسسات القطاع اخلاص 
من جهة أخرى، وكيفية تنظيم 
وضبط هذه العالقات مبا يخدم 

التوجه العام.

يفتتح وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون اليوم األحد انشطة 
الدورة الثالث���ة ملؤمتر مكافحة 
عمليات غس���يل األموال، والذي 
تنظمه وزارة التجارة والصناعة 
للعام الثالث على التوالي في غرفة 

جتارة الكويت.
املناس���بة قال مدير   وبهذه 
مكتب مكافحة عمليات غس���يل 
األموال في الوزارة الش���يخ منر 
فهد الصباح أن أنشطة هذا املؤمتر 
واملمتدة على مدار خمس���ة أيام 
ستشهد وجود مجموعة كبيرة من 
كبار املسؤولني والقادة واخلبراء، 
مما يوفر آخر وأحدث األساليب 
التي من املمكن أن تس���اعد في 
محاربة ظاهرة عمليات غس���يل 
األموال، والتي باتت ظاهرة تؤرق 
املجتمعات االقتصادية الدولية. 
ال���وزارة تبذل  وأضاف »إن 
قص���ارى جهدها ف���ي محاربة 
عمليات غس���يل األموال، وهذا 

احمد الهارون

»الكويتية« راعيًا للمؤتمر
أعلنت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية عن 
رعايتها الرئيسية للمؤمتر الثالث ملكافحة عمليات 
غسيل األموال والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة 
للعام الث�الث على التوالي حتت رعاية وزير التجارة 
والص����ناع���ة أح�����مد اله���ارون في غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، وذكرت املؤسسة في بيان صحافي 
أن رعايتها النشطة للنس���خة الثالثة لل�����مؤمتر 
جاءت من منطلق األهمية الكبيرة التي  حتظى بها 
أهداف املؤمتر والذي سيستعرض أحدث التشريعات 
والقوانني واإلجراءات املتخذة جتاه ظاهرة عمليات 

غسيل األموال.
وقال مدير ادارة العالق���ات العامة واإلعالم في 
املؤسس���ة عادل بورس���لي ان مش���اركة اخلطوط 
الكويتية تترجم حرص املؤسس���ة على ممارس���ة 
دورها وحس���ها الوطني جتاه االنشطة واالحداث 

االقتصادية املهمة.


