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)أنور الكندري( الشيخة انتصار احملمد مع مجموعة الفرحة واألمل

جمانة الطبيخ مكرمة أميرة الشمري

)هاني الشمري( رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق لدى استقباله عمر احلوطي بحضور مدير التحرير الزميل محمد احلسيني 

الطبيخ: »نقدر« مشروع شبابي يساهم
في تحقيق الدمج لذوي اإلعاقة بالمجتمع

رئيس التحرير استقبل
مدير العالقات العامة واالتصال في »ڤيڤا«

للتباحث حول أداء الشركة والتوقعات المستقبلية لها

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق مديــر العالقات العامة واالتصــال فــي 
الشركــة االتصاالت الكويتية )ڤيڤا( عمر احلوطي، 
وتطرق اللقاء الى واقع قطاع شركات االتصاالت 
في الكويت وأدائه وتوقعاته املستقبلية، وكذلك 

وضع »ڤيڤا« في السوق الكويتي وخطة الشركة 
املستقبلية للنهوض بقطاع االتصاالت.

حضر اللقـــاء مدير التحريـــر الزميل محمد 
احلسيني ومدير التسويق واالعالن الزميل فريد 

سلوم.

برنامج تدريبي
عن مكافحة عمليات غسيل 

األموال في »المحامين«

أعلن رئيس مركز التدريـــب والتطوير بجمعية احملامني 
احملامي فاضل اجلميلي عن اقامة برنامج صيفي تدريبي عن 

مكافحة عمليات غسيل االموال.
وقال اجلميلي ان هذا البرنامج هو عبارة عن دورة تدريبية 

ملدة 3 ايام ستبدأ 13 يوليو املقبل.
وقال اجلميلي ان البرنامج يهدف الى التعرف على ظاهرة 
غسيل االموال ومراحلها، والتعرف على الطرق والنتائج املترتبة 
على هذه اآلفة وذلك للعمل على حتسني اداء املؤسسات املالية 
واملصرفية بهدف رفع كفاءة العاملني في مجال مكافحة عمليات 

غسيل االموال، وفي زيادة كفاءة وفاعلية املؤسسات املالية في 
مزاولة العمليات املالية وحمايتها من مخاطر اســـتغاللها في 
عمليات غسيل االموال. واكمل: كذلك يهدف البرنامج الى توفير 
كفاءات مهنية مؤهلة ذات معرفة علمية في مجال مكافحة غسيل 
االموال من خالل احلصول على الدورة التدريبية. واضاف يهدف 
البرنامج ايضا الى التعرف على اآلثار السلبية واملدمرة على 
مجمل البيئة االقتصادية اثر عمليات غسيل االموال وحتديد 
نوع ودرجة اآلثار السلبية التي تتركها عملية غسيل االموال 

في كل من اقتصادات الدول.

انتصـــار احملمد، نظم  الشـــيخة  بحضور 
القائمون على مشـــروع »نقدر« لدمج املعاقني 
حفال ختاميا ألنشطته بتكرمي اجلهات الراعية 

للمشروع.
استهل احلفل بكلمة شكر جلميع من ساهم في 
اجناح املشروع ودعمه من منظمة املشروع جمانة 
الطبيخ التي قالت انه اول مشروع شبابي يساهم 

في حتقيق الدمج لفئات املعاقني املختلفة.
ومت عرض فيلم عن انشـــطة املشروع منذ 

انطالقته حتى احلفل اخلتامي.
وعرض مجموعة من املعاقني فقرات تراثية 
وشعرية وغناء أبهروا بها احلضور لتميزهم. 
وفي اخلتام مت تكـــرمي جميع اجلهات الراعية 

للمشروع.

المشروع كّرم الجهات الداعمة والراعية في حفلها الختامي

تكرمي الفنان عادل املشعل


