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لقطة جماعية للمجلس االستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني

جانب من جلسات املجلس االستشاري الدولي

سلط الضوء على أهم التطورات واإلستراتيجيات المؤثرة على المنطقة والعالم

»الوطني« عقد االجتماع الثالث لمجلسه االستشاري الدولي باألردن
عقد بنك الكويت الوطني مؤخرا 
االجتماع السنوي الثالث ملجلسه 
اململكة  الدولي في  االستش����اري 
األردنية الهاشمية برئاسة رئيس 
وزراء بريطانيا السابق - السير 
جون ميج����ور، وحضور رئيس 
مجل����س إدارة مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراس����ات اإلسالمية 
األمير تركي الفيصل، إلى جانب 
جميع أعضاء املجلس االستشاري 
الدولي وأعضاء مجلس إدارة البنك 

وإدارته التنفيذية العليا.
وقد حظي أعض���اء املجلس 
مبقابل���ة خاص���ة م���ع العاهل 
األردن���ي امللك عب���داهلل الثاني 
وامللك���ة راني���ا العب���داهلل في 
الديوان امللك���ي األردني، حيث 
إلى موجز  اللقاء  استمعا خالل 
حول أبرز احملاور واملوضوعات 
الت���ي سيناقش���ها البن���ك في 
اجتماعات مجلسه االستشاري 
الدولي الثالث باإلضافة إلى أبرز 
التحديات والطموحات التي يراها 

املقبلة، كما  الفترة  البنك خالل 
تخلل اللقاء مناقشة رؤية البنك 
ملس���تقبل االقتصاد في املنطقة 
وتوقع���ات البنك ح���ول األزمة 
املالية العاملي���ة ومدى تأثيرها 
على اقتصادات املنطقة وخاصة 
إلى جانب  منطقة دول اخلليج 
تطلعات البنك حول االستثمارات 
الفترة  العاملية والعربية خالل 

املقبلة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 
البنك ناصر الساير ان االجتماع 
الثالث للمجلس االستشاري الدولي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني ألقى 
الضوء على أهم وآخر التطورات 
العاملي����ة عل����ى كاف����ة األصعدة 
السياسية واالقتصادية واألمنية 
إقليميا وعامليا ومدى تأثير ذلك 
على أجواء املنطق����ة في املرحلة 
املقبلة، هذا إلى جانب مناقش����ة 
البنك  ومراجعة اس����تراتيجيات 
املس����تقبلية وخاصة ما يتعلق 
منه����ا بالتوس����عات اخلارجي����ة 

واحلوكمة الرش����يدة وسياسات 
اتخاذ القرار.

وإل����ى جانب رئي����س وزراء 
بريطانيا السير جون ميجور، يضم 
املجلس االستشاري الدولي لبنك 
الكويت الوطني في عضويته نخبة 
من أشهر رجال األعمال واالقتصاد 
والسياس����ة واالس����تراتيجيات 
والدراسات األكادميية في منطقة 
الشرق األوسط والعالم من الواليات 
املتحدة وبريطانيا والهند ودول 

شرق آسيا ومن أبرزهم:
-رئيس مجل����س إدارة مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية بالس����عودية صاحب 
الس����مو امللك����ي األمي����ر ترك����ي 

الفيصل
- رئيس الصن����دوق العربي 
لإلمن����اء االقتصادي واالجتماعي 

عبد اللطيف احلمد 
- كبير املستشارين في بنك 
مورغان س����تانلي العاملي السير 

ديڤيد وولكر

- رئيس ش����ركة »ريالينس« 
الهندية موكيش أمباني 

- مؤس����س ورئيس املنتدى 
االقتصادي العاملي بدافوس كالوس 

شواب
- رئيس مؤسسة االستثمار 
في حكومة س����نغافورة الدكتور 

توني تان
- رئيس مجموعة أوراسكوم 
تيليكوم ورجل األعمال املصري 

جنيب ساويرس 
- رئيس مجلس إدارة بنك آك 

بنك التركي سوزان ساباجني 
- نائب رئيس شركة بيمكو 
االس����تثمارية العاملية بالواليات 

املتحدة د.محمد العريان
- رئيس املعهد الوطني للبحوث 
االقتصادية بالوالي����ات املتحدة 
البروفيسور مارتن فيلدشتاين 

- رئيس بنك باركليز البريطاني 
السابق ماثيو باريت

 ING نائب رئيس مجموعة -
املالية العاملية السابق في هولندا 

سيس ماس
- مستشار مجلس إدارة بنك 
إي����ه بي إن آم����رو الهولندي توم 

ديسوان 
- رجل األعمال التركي املعروف 

مصطفى كوتش 
- رئي����س معه����د العالق����ات 
املالي����ة الدولية في اليابان تويو 

جويتني
التنفيذي للمعهد  الرئيس   -
الدولي للدراسات االستراتيجية 

بلندن د.جون تشيبمان 
- كبير االقتصاديني مبؤسسة 

شل بيتر دافيس 
- أستاذ االقتصاد الدولي في 
جامعة جون هوبكنز البروفيسور 

ستيف هانكي 
الدراس����ات  - رئي����س مركز 
االستراتيجية الدولية بواشنطن 

أنطوني كوردسمان
- رئي����س حترير السياس����ة 
العاملي����ة األميركي����ة مويزيس 

نعيم

عدنان احلداد

كوندوليزا رايس

كوندوليزا رايس تعرض رؤيتها للمستجدات العالمية 
أمام عمالء وضيوف »الوطني« اليوم

حتل وزيرة اخلارجية األميركية ومستشارة 
األمن القومي األميركي السابقة البروفيسورة 
»كوندوليزا رايس« ضيفة ش����رف ومتحدثة 
رئيسية في ندوة بنك الكويت الوطني السنوية 
العاملية اليوم األحد، تلتقي خاللها عمالء البنك 
وكبار الضيوف واملس����ؤولني للحديث حول 
تطورات األوضاع السياسية اإلقليمية والعاملية 
وتداعياتها على املنطقة والتحديات التي تواجه 

بلدان املنطقة والعالم سياسيا واقتصاديا خالل 
املرحلة املقبلة.

وتع����د البروفيس����ورة رايس من أش����هر 
الش����خصيات الديبلوماسية األميركية حيث 
شغلت منصب وزيرة خارجية الواليات املتحدة 
من عام 2005 إلى عام 2009 إلى جانب عملها 
مستشارة للرئيس األميركي لألمن القومي من 

عام 2001 إلى عام 2005.

بالتعاون مع بورصة لندن 

»الراية« نظمت مؤتمراً عن »الصيرفة اإلسالمية«
صرح رئيس مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
ملجموعة الراية عدنان احلداد بأن الشركة اختتمت 
بنجاح أنش����طة مؤمتر لندن الدول����ي الذي انطلق 
بتعاون مع بورصة لندن حتت مسمى مؤمتر الصيرفة 
االسالمية وإنشاء مشاريع استراتيجية 2010 بلندن، 
حيث قام ال� UCI الدولي بجلب ما يزيد على 100 من 
القمم التنفيذية في شتى الصناعات ليشاركوا في 
اللقاءات احلصرية الت����ي قامت على هامش مؤمتر 
املصرفية اإلسالمية وإنشاء مشاريع استراتيجية لعام 
2010 ببورصة لندن، مبينا انه مت أثناء املؤمتر تقدمي 
مشاريع استثمارية وأفكار لتعطي تصورات فعالة 

للشركات اخلاصة وقطاعات األعمال املشاركة. 
ولفت احلداد الى ان املؤمتر قدم مجموعة من األفكار 

التي سيتم تفعيلها واألخذ بها لتنشيط الصيارفة 
االسالمية في السنوات املقبلة، موضحا ان املصرفية 
اإلسالمية هي واحدة من أسرع القطاعات املالية منوا 
في العالم، وذلك وفق التقديرات واملؤشرات العاملية 
األخيرة، فقد لفتت األنظار إليها في ظل األزمة املالية 
العاملية، وذلك بسبب مدى متنانتها وقوة وضعها 
املالي، فاملستثمرين الذين سعوا إليجاد طرق بديلة 
لالستثمار لم يجدوا أمامهم سوى الصيرفة املالية 
االس����المية، فقد جذب املؤمتر إليه مشاركني ليس 
فقط على مستوى املصرفية اإلسالمية وإمنا امتدد 
وشمل املؤسسات املالية التقليدية، وكذلك اخلدمات 
االحترافي����ة التي تهتم على وجه العموم باقتناص 
فرص االستثمار التي تتيحها املصرفية اإلسالمية.

الفارس: »المحاسبين« تنظم دورات
تدريبية خاصة بالتعاون مع »بيتك«

صرح أمني الس��ر ورئيس جلنة 
التطوير بجمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية أحمد الفارس بان اجلمعية 
انطالق��ا من دورها في التواصل مع 
اجلهات املعنية في قطاع املال واألعمال 
وجمي��ع القطاعات العامل��ة بالدولة 
قامت بإعداد وجتهيز برامج تدريبية 
متعددة خلدمة هذه القطاعات في مجال 
احملاسبة وحوكمة الشركات والتداول 
االلكتروني في سوق الكويت لألوراق 
املالية. واستمرارا لهذه اجلهود املهنية 
تنظم اجلمعية مع بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( لتق��دمي أربع دورات تدريبية 

في مجال احملاس��بة وحوكمة الش��ركات والتداول االلكتروني في سوق 
الكويت لألوراق املالية ملوظفي بيت التمويل الكويتي، وذلك خالل الفترة 
من شهر مارس 2010 وحتى شهر يونيو 2010 يشارك في هذه الدورات 
مجموعة كبيرة من موظفي »بيتك« بهدف تزويدهم بكل ما هو جديد في 
املجاالت العلمية التي حتتويها الدورات التدريبية األربع املقدمة من اجلمعية 

للمساهمة في تفعيل قدراتهم ودعم خبراتهم العلمية واملهنية.

أحمد الفارس


