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»الدولي« يختار المزين ضمن الوجوه الشابة  

لحملة حساب »شباب الدولي«

»بوبيان« يستضيف عبدالرحمن السميط 
متحدثًا عن تجاربه األفريقية

 اس���تضاف بن���ك بوبي���ان 
اخلاص���ة  أنش���طته  ضم���ن 
ببرنامج املسؤولية االجتماعية 
د.عبدالرحمن السميط الذي يعتبر 
احد ابرز العاملني في مجال الدعوة 
اإلسالمية واألنشطة واخلدمات 
التطوعي���ة التي قضى فيها أكثر 
من 30 عام���ا معظمها في الدول 

األفريقية األشد فقرا.
وألق���ى مدير ع���ام مجموعة 
الشؤون اإلدارية في البنك وليد 
خالد الياق���وت كلمة رّحب فيها 
بالدكتور السميط، مشيدا باجنازاته 
الكثيرة في خدمة اإلسالم والبشرية 
والتي جتعله منوذجا تفتخر به 
الكويت ويحرص الكثيرون على 
االقتداء به فما يقوم به في القارة 
األفريقية يؤكد ان فعل اخلير ال 
يعترف باحل���دود وال يأخذ في 
االعتبار جنسية أو دينا او هوية 
فاإلنسان يظل هو اإلنسان بغض 

النظر عن دينه او جنسه.
وأضاف ان تكرمي د.السميط 
ما هو إال كلمة ش���كر بسيطة ملا 
قام به واليزال في خدمة الدعوة 
اإلس���المية وخدمة أعمال اخلير 
في جميع أنحاء القارة األفريقية 
التي تعتبر من أكثر القارات فقرا 
ويعاني املالي���ني فيها من نقص 
في االحتياجات األساسية ملعيشة 

اإلنسان اليومية.
 وتقدمت إدارة البنك بالشكر 
اجلزي���ل ال���ى د.الس���ميط على 
تشريفه البنك باحلضور وإلقاء 
التطوعي  العمل  محاضرة حول 
في ظل مش���اغله الكثيرة حيث 
غادر مباش���رة بع���د احلفل الى 
املطار متجها في رحلة تستغرق 
17 ساعة للوصول الى أماكن نائية 
في القارة السمراء ملساعدة املاليني 
الذين هم ف���ي أمس احلاجة الى 

املساعدة.
ألقى  ق���د  وكان د.الس���ميط 
محاض���رة اس���تمرت حوالي 30 
دقيقة اس���تعرض فيها بالصور 

املعاناة التي يعاني منها املاليني في 
قارة أفريقيا والتأثير الذي حتدثه 
مساعدات صغيرة في تغيير حياة 
هؤالء البؤساء الذين يفتقرون الى 
أدنى أساس���يات احلياة اليومية 
من مياه وغذاء ووس���ائل انتقال 

وكهرباء وغيرها.
 ومت خ���الل االحتف���ال الذي 
حضره مجموعة من موظفي البنك 
من أعضاء فريق خدمة املجتمع 
من املتطوعني واملتطوعات تكرمي 
د.السميط على اجنازاته العديدة 
بحضور عدد من الطلبة من مدرسة 
األكادميية الدولية البريطانية في 
الكويت. وقدم الياقوت للسميط 
لوح���ة تذكارية كتب عليها اآلية 
القرآني���ة )فمن تطوع خيرا فهو 
خير له( موقعة من عدد من موظفي 
وموظفات البنك من املشاركني في 

فريق خدمة املجتمع.
يذكر ان د.الس���ميط وحسب 
موس���وعة »ويكييبديا« قد نشأ 
في الكويت وتعلم في مدارس���ها 
حتى املرحلة الثانوية ثم ابتعث 
إلى جامعة بغداد للحصول على 
الط���ب واجلراحة. بكالوريوس 
غادر بعده���ا إلى اململكة املتحدة 
للحص���ول على دبل���وم أمراض 
املناط���ق احلارة س���نة 1974 ثم 

س���افر إلى كندا ليتخصص في 
مجال اجلهاز الهضمي واألمراض 

الباطنية.
وبعد تخرجه في كندا التحق 
د.الس���ميط بوزارة الصحة في 
الكوي���ت ليعم���ل اخصائيا في 
مستشفى الصباح في الفترة من 
1980 الى 1983 قدم خاللها العديد 
من البحوث والرسائل العلمية في 
مجال القولون وأورام السرطان، 
كما ش���ارك في تأسيس ورئاسة 
جمعي���ة األطباء املس���لمني في 
الواليات املتحدة األميركية وكندا 

سنة 1976.
ومن أهم اجنازات د.السميط:

� اس���لم على يده أكثر من 10 
ماليني شخص في أفريقيا بعد أن 
قضى 29 عاما ينشر اإلسالم في 

القارة السوداء.
� مؤسس جمعية العون املباشر 

)مسلمي أفريقيا سابقا(.
� بناء ما يقارب من 5700 مسجد 
ورعاية 15000 يتيم وحفر حوالي 

9500 بئر ارتوازية في أفريقيا.
�إنشاء 860 مدرسة و4 جامعات 

و204 مراكز إسالمية.
� حائ���ز عل���ى جائ���زة امللك 
العاملية خلدمة اإلس���الم  فيصل 

عام 1996.

اخت����ار بنك الكوي����ت الدولي 
عبداهلل املزين العب نادي الساملية 
الكوي����ت  الرياض����ي ومنتخ����ب 
لالس����كواش لينضم إلى الوجوه 
الش����ابة في احلملة التس����ويقية 

حلساب »شباب الدولي«.
وأوض����ح البن����ك، ف����ي بيان 
صحافي، أن اختي����ار املزين جاء 
لتميزه في لعبة االسكواش منذ سن 
مبكرة، فقد حصل على العديد من 
البطوالت منذ أن مثل نادي الساملية 
حتت 11 سنة حتى وصوله إلى فئة 
الرجال، حيث ان املزين هو بطل 
الكويت لالس����كواش للعام 2010، 
وبطل اخلليج لالس����كواش للعام 
2010، كما حصل على املركز الثالث 

في بطولة آس����يا � فردي � للعام 2010، وحصل على 
أعلى تصنيف لالعبي الكويت على املستوى الدولي 

حيث وصل تصنيفه إلى 74 على مستوى العالم.
وأضاف البنك أن احلملة التسويقية حلساب »شباب 
الدولي« تعتمد على مجموعة من الش����باب أصحاب 
اإلجنازات، ولتحقيق هدفني في آن واحد األول خلق 
حالة من التفاعل بني الشباب وحساب »شباب الدولي« 
والثاني إلقاء الضوء على مجموعة من الشباب متيزوا 

في مجاالتهم ورفعوا اسم الكويت عاليا.
وأشار البنك إلى أهمية تنمية الوعي االدخاري لدى 
فئة الشباب وتعريفهم باملزايا العديدة التي يقدمها 

احلساب، والتي منها حتقيق أرباح سنوية وفق أحكام 
الش����ريعة اإلسالمية، ومنح الش����باب بطاقة سحب 
آلي ذات تصميم مميز ميكن استخدامها في أكثر من 
900 ألف جهاز سحب آلي، وأكثر من 18 مليون جهاز 
نقطة بيع حول العالم.ويعد حساب »شباب الدولي« 
من احلسابات املميزة والتي حظيت بإشادة اجلميع، 
فهو احد اخلدمات املصرفية املميزة التي أطلقها بنك 
الكويت الدولي خالل الفت����رات املاضية تأكيدا على 
حرصه جتاه فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما 
بني 14 و21 عاما من اجل تقدمي خدمات بنكية تتناسب 

مع أعمارهم، وتلبي احتياجاتهم املالية.

عبداهلل املزين

 الياقوت مكرما السميط

د.كاريل كوول أثناء إلقاء احملاضرة

جانب من املؤمتر الصحافي للوفد الزائر

عاهد العيسى ومساعد مدير التسويق واملبيعات مشعل الراشد عقب توقيع عقد الرعاية

تنطلق أنشطته على أرض المعارض الدولية في 12 ديسمبر الجاري

»بيتك« يرعى معرض الكويت الدولي للسيارات
ويستعد لتقديم عروض حصرية ومتميزة لزواره

أعلن بي����ت التمويل الكويتي 
رعايته البالتينية ملعرض الكويت 
الدولي للس����يارات ال����ذي تقيمه 
وتنظمه ش����ركة معرض الكويت 
الدولي على ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 12 الى 18 
اجلاري مبشاركة ما يزيد على 40 
شركة متخصصة ووكيل سيارات 

ومؤسسة متويل.
وبهذه املناس����بة صرح مدير 
ادارة السيارات في بيت التمويل 
الكويتي عاهد العيسى بان معرض 
الكويت الدولي للسيارات يعكس ما 
تتمتع به الكويت من اقتصاد نشط 
ومزدهر، كما انه يعكس وجود قوة 
شرائية عالية مما يتيح ملستخدمي 
السيارات شراء السيارة املفضلة 
لديهم من تشكيلة واسعة ومتنوعة 
معروضة من غالبية الش����ركات 
املصنعة للس����يارات بإصداراتها 

اجلديدة وبعروض حصرية.
وأضاف ان وكاالت السيارات 
حترص على عرض س���ياراتها 
بطرق جذابة في سعي منها الى 
جذب الزبائن بسبل ديناميكية 
مبتكرة، من هنا يحظى املعرض 
بحضور جماهيري كبير يحرص 
على متابعة احد اكبر واش���مل 
جتمع للسيارات الى جانب متابعة 
احدث االبتكارات واإلكسسوارات 
واخلدمات املضافة، فيما يحرص 
كثير م���ن الزوار عل���ى زيارة 
املعرض للحصول على أفضل 
العروض التمويلية والتسهيالت 
االئتمانية التي متكنهم من شراء 

السيارة التي يرغبون فيها.
وأك����د ان املش����اركة مبعرض 
الس����يارات تعد فرصة تسويقية 
ممت����ازة لكل املش����اركني لعرض 
منتجاته����م وخدماته����م للعمالء 
والتروي����ج لها مبا يس����اهم في 
نشر الوعي حولها والتواصل مع 

زائري املعرض ملعرفة احتياجاتهم 
ورغباتهم لتلبيتها.

واض����اف قائال: نحن في بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( نحرص 
على املشاركة في معرض الكويت 
الدولي للس����يارات منذ انطالقته 
األولى، وذلك لعرض ما لدينا من 
منتجات وخدمات عديدة متوافقة 
مع أحكام الشريعة االسالمية الغراء 
التي تلبي احتياجات عمالء بيتك 
املعنية بشراء او استئجار سيارة 

جديدة.
وبني ان بيت التمويل الكويتي 
يحتل مركز الريادة في صناعة 
سوق متويل ش���راء السيارات 
حالي���ا بحصول���ه عل���ى اكبر 
حصة سوقية في نشاط متويل 
الس���يارات محليا، حيث تشير 
احدث الدراسات التسويقية الى 
ان »بيتك« يع���د اخليار األول 
للعمالء الراغبني في ش���راء او 
استئجار سيارة وذلك ملا يتمتع 
به من خبرات طويلة متتد الى 
ال���وراء ألكثر م���ن 30 عاما في 

مجال متويل ش���راء السيارات 
املتوافقة  عبر توفير خدمات���ه 
مع أحكام الش���ريعة االسالمية 
في سلس���لة معارض عصرية 
موزعة إستراتيجيا في عدد من 
مناط���ق الكويت، باالضافة الى 
تطبيق آلية سهلة وميسرة في 
عمليات البيع، حيث أدى كل ذلك 
الى كسب ثقة العمالء األمر الذي 
نتج عنه ان يكون »بيتك« الرائد 
في سوق متويل وبيع السيارات 

في الكويت.
وأشار الى ان األزمة املالية قد 
أدت الى حدوث تغيير جوهري في 
سوق السيارات عامليا ومحليا مع 
تراجع قدرة املؤسسات على توفير 
التمويل إال ان الضوابط االئتمانية 
التي اتبعها »بيتك« قد سمحت له 
بتأس����يس ركائز قوية في تقدمي 
اخلدمات واملنتجات، وس����اعدته 
على تخطي اي تأثيرات س����لبية 
قد تطرأ على بيئة االسواق التي 
يعمل بها، إذ انه من الواجب التأقلم 
مبرونة مع متطلبات بيئة االعمال 

العاملة  اجلديدة، وعلى اجلهات 
في سوق السيارات محليا حتديد 
أهدافها اإلستراتيجية التي تتالءم 
مع املرحلة اجلديدة، كما ان بيتك 
يحرص على زيادة الوعي اخلاص 
بالسلوك االستهالكي للمحافظة 
على حصته الس����وقية في سوق 
السيارات واملساهمة في االرتقاء 
بها مبا يدعم سوق السيارات خالل 
فترة االزمة االقتصادية حتى يصل 

السوق الى مرحلة االنتعاش.
وأوض����ح ان »بيتك« ال يغفل 
الدور الكبير الذي يقوم به شركاء 
النجاح من وكاالت السيارات في 
التصدي لتداعيات االزمة املالية في 
السوق احمللي والثقة التي يولونها 
ل�»بيتك« من خالل التعاون املثمر 
عبر توفير عروض خاصة لعمالء 
احلسابات املصرفية لدى »بيتك« 
والتي أدت الى دعم مبيعاتهم من 
السيارات، وأردف قائال: نحن في 
»بيتك« نعم����ل جاهدين لتعزيز 
تلك العالقة املثمرة وتأصيل روح 
التعاون مع جميع وكاالت السيارات 

في الكويت للمساهمة في النهوض 
بقطاع السيارات محليا.

وحول ما مييز بيت التمويل 
الكويتي عن غيره من املؤسسات 
التمويلية قال العيسى: ان عامل 
الرئيس����ي  املفتاح  اخلبرة ميثل 
لنج����اح اي مؤسس����ة جتارية، 
ونحن في »بيت����ك« وهلل احلمد 
نتميز بخبرة متتد ألكثر من 30 
عام����ا أدركنا خالله����ا وعلمنا ما 
أثمرت  العم����الء، حيث  يحتاجه 
هذه اخلبرة برامج متويل متميزة 
وميسرة للمواطن واملقيم باإلضافة 
الى هامش الربح اآلجل في بيت 
التمويل الذي يعد أمرا تنافسيا، 
كما ان للعميل حرية االختيار من 
العديد من برامج متويل السيارات 
ولفترات تصل الى 5 سنوات بيسر 

وسهولة.
ومن اخلدمات التي تقدمها ادارة 
السيارات في »بيتك« بيع السيارات 
اجلديدة وبيع السيارات املستعملة 
وخدمة تأجير السيارات وخدمة 

التثمني.
الت����ي  التس����هيالت  وح����ول 
س����يقدمها »بيتك« لزوار معرض 
السيارات قال العيسى ان اخلدمات 
الت����ي قدمها »بيتك«  والعروض 
خالل املش����اركات السابقة كانت 
متميزة بدليل تصدر »بيتك« ألعلى 
نسبة مبيعات، ومبا يدل على ان 
العروض املقدمة للعمالء كانت قيمة 
وتنافسية حيث شملت تخفيضا 
لنسبة األرباح وهدايا للزائرين، 
وس����يحرص »بيتك« في الدورة 
املقبلة من املع����رض على تقدمي 
عروض متميزة للعمالء تش����مل 
البيع والتأجير كما س����يحرص 
بيتك على تقدمي عروض حصرية 
للعمالء الزائرين ملعرض السيارات 
وذلك بالتعاون مع مختلف وكاالت 

السيارات في الكويت.

»اتحاد أمان« لهيئات الضمان العربية 
واإلسالمية يقترح تحركًا تجاه »بازل 3«

في ندوة برعاية »المركز«

كوول: تحول جيوستراتيجي في زمام قيادة 
أصدر »احتاد أم����ان« الذي يضم هيئات ضمان ائتمان صادرات الصناعة نحو الصين والهند

من الدول األعضاء في املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات )ضم����ان( ومنظمة املؤمتر اإلس����المي، البيان اخلتامي 
الجتماعه السنوي األول الذي عقد بالتعاون مع الشركة التونسية 
لتأمني التجارة اخلارجية »كوتيناس« وبرعاية وزير املالية التونسي 

محمد رضا شلغوم يومي 23 و24 نوفمبر املاضي في تونس. 
وأوضحت »ضمان« في بيان صحافي ان األعضاء اظهروا مخاوف 
كبيرة جت����اه املتطلبات اجلديدة التي اقترحته����ا بازل 3 والتي قد 
تؤدي إلى تراجع القدرة التمويلية للتجارة على املستوى العاملي. 
ومت اقتراح اتخاذ إجراءات جماعية جتاه متطلبات بازل 3 من أجل 
إزال����ة القيود والعوائق املفروضة على متويل التجارة. وتبنت كل 
من املؤسسة اإلسالمية ICIEC واملؤسسة العربية )ضمان( اقتراحا 
بضرورة حترك مشترك يشمل وزراء املالية، ومجلس اخلدمات املالية 
اإلسالمية واملصارف املركزية واملؤسسات املالية في الدول األعضاء 
بغرض دعم اجلهود التي تبذلها هيئات ائتمان الصادرات في الدول 

األعضاء وعلى مستوى العالم بشأن هذه القيود.
وأش����ار البيان إلى أن األمانة العامة الحتاد »أمان« استعرضت 
املقترحات املقدمة من قبل الكوفاس، وانفو كريدت وRIME لتوفير 
قاعدة بيانات للمعلومات االئتمانية، وقررت تشكيل جلنة لدراسة 
اجلوانب الفنية واملالية والقانونية للمش����روع وتقدمي توصياتها 
النهائية إلى املجل����س التنفيذي لالحتاد التخاذ اإلجراءات الالزمة، 
وتضم اللجنة: املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 
 ،ICIECضمان(، املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات(
صندوق ضمان الصادرات االردنية وبرنامج الصادرات السعودي 

وبنك التصدير واالستيراد التركي وشركة شيكان للتأمني.
وكشف البيان عن توقعات أعضاء احتاد »أمان« خالل الفترة املقبلة 
بتزايد الطل����ب على اخلدمات املقدمة في مجاالت ائتمان الصادرات 
وتأمني االئتمان احمللي في بلدانهم بس����بب تداعيات األزمة املالية 
العاملي����ة والتي تعزز اس����تخدام األدوات التأمينية الالزمة لتقليل 
املخاطر املالية. وقد ج����اءت هذه التوقعات في ضوء تقدمي أعضاء 
االحت����اد، خالل عام 2009 ضمانات بلغ����ت قيمتها 13.1 مليار دوالر 
مقارنة مع 12.3 مليار دوالر عام 2008، أس����فرت عن حتقق أقساط 
تأميني����ة بلغت 75.6 مليون دوالر ع����ام 2009 مقابل 62.3 مليون 

دوالر عام 2008.

ق����ام املركز املال����ي الكويتي 
مؤخرا برعاية محاضرة بعنوان 
»األولوي����ات االس����تراتيجية: 
املرحلة ما بع����د األزمة«، قدمها 
أس����تاذ التنافس����ية األوروبية 
وأستاذ اإلدارة االستراتيجية في 
جامعة آنسياد. د.كاريل كوول، 
والتي مت تنظيمها من قبل املركز 
العاملي للتنمية اإلدارية والتطوير 
القيادي بالتعاون مع خريجي 

»آنسياد« في الكويت.
وقد استهل د.كوول محاضرته 
باحلديث عن استمرار آثار األزمة 
وتداعياته����ا واختالف تأثيرها 
حسب القطاع واملنطقة، مشيرا 
الى ان املسبب الرئيسي لألزمة 
يتمثل في حج����م الدين الهائل، 
والذي يواصل تأثيره الس����لبي 
على الطلب اخلاص والعام، الى 
جانب التحول اجليوستراتيجي 
في زمام قيادة الصناعة، فعلى 
سبيل املثال ما نشهده في الوقت 
احلاضر من االجتاه نحو الهند 
والصني، وهو حت����ول هيكلي 
يسبب توتر العمالت. ونتيجة 
لذلك يتوقع د.كوول دورة جديدة 

من إعادة هيكلة الصناعة.
وقد متحور حديث د.كوول 
بشكل رئيسي حول توافر فرص 
كبيرة للشركات املؤهلة لتنمية 

حصتها السوقية وذلك نتيجة ملا 
سببته األزمة من عدم استقرار 
في مستويات الطلب، وقد استند 
في حديثه الى أمثلة من صناعات 
متنوعة أجرى عليها بحثه، كما 
طرح محورا آخ����ر أكثر أهمية، 
ويتمثل في نظام عملي وفعال 
تطبقه الشركات لتقييم سلوك 
العمالء، وتقيي����م صناعاتهم، 
وتطوير اس����تراتيجيات فعالة 
القتناص حصة سوقية اكبر عن 

طريق تعزيز والء العمالء.
وقد ألقى رئيس العمليات في 
»املركز« علي حسن خليل كلمة 
رحب فيه����ا بالضيف احملاضر 

قائ����ال: »يس����رني بالنيابة عن 
أسرة املركز ان أرحب بالدكتور 
كوول، ونحن سعداء برعاية هذه 
احملاض����رة، كما اننا حريصون 
على اس����تمرار تنظيم مثل هذه 
األنشطة والزيارات في الكويت 
لالطالع عل����ى مختلف وجهات 
النظر وإث����راء املعرفة وتبادل 

اخلبرات«.
اجلدير بالذكر ان احملاضرة 
اس����تقطبت نخبة من احلضور 
ضمت خريجي آنسياد ورؤساء 
تنفيذيني وقياديني متخصصني 
من كبرى املؤسسات ومن مختلف 

القطاعات.

ارتفاع التبادل التجاري بين الكويت والبرازيل %350
 محمود فاروق

نظمت وزارة التطوير والصناعة 
والتج����ارة اخلارجية البرازيلية 
باالشتراك مع الوكالة البرازيلية 
لتروي����ج التجارة واالس����تثمار 
)أبيكس � البرازيل( لقاء جتاريا 
واس����تثماريا مهما ف����ي الكويت 
الستعراض الفرص االستثمارية 
ف����ي البرازيل على رجال األعمال 
الوفد  ت����رأس  الكويتيني، حيث 
البرازيلي وزير التنمية والصناعة 
والتج����ارة اخلارجية البرازيلية 
ميغيل هورخي يرافقه 100 رجل 
أعمال ميثلون 65 شركة برازيلية، 
علما أن زيارة وأنشطة الوفد متت 
بالتعاون م����ع وزارة اخلارجية 
البرازيلية  البرازيلية والسفارة 
في الكويت، وسيعزز برنامج الوفد 
البرازيلي ارتفاع التجارة الثنائية 
بني البلدين والفرص االستثمارية 
الكثيرة التي مت عرضها في لقاءات 

خاصة حول فرص االستثمار في 
مجالي الزراعة والبنية التحتية 

في البرازيل.

وشملت جوالت احملادثات 40 
شركة برازيلية، منها 20 شركة من 
قطاع اإلسكان والبناء و20 شركة 

من قطاع األغذية واملش����روبات، 
الش����ركات  ممثل����و  وش����ارك 
واملؤسس����ات ال� 25 األخرى في 

الندوات التي حضرها مستثمرون 
من الكويت.

وش����هد التبادل التجاري بني 
البرازيل والكويت ارتفاعا بنسبة 
350% منذ عام 2003 وحتى 2010، 
وم����ن املتوق����ع أن يبل����غ حجم 
البرازيلي����ة للدول  الص����ادرات 
العربية 9 مليارات دوالر في سنة 
2010، والتزال الكويت هي أحد أهم 
الشركاء التجاريني للبرازيل في 

منطقة اخلليج.
وبهذه املناسبة، صرح سفير 
جمهورية البرازيل لدى الكويت 
روبرتو عبداهلل بأن زيارة الوفد 
س����تتيح الفرصة لرجال األعمال 
الكويتيني لاللتقاء برجال أعمال 
ميثلون أفضل ش����ركات القطاع 
الذي يش����هد  البرازيلي  اخلاص 
انتعاش����ا كبيرا، وس����يطلعون 
على الفرص الهائلة التي يوفرها 

االقتصاد البرازيلي حاليا.

»الصناعي« ينظم دورة داخلية متخصصة
من مستجدات وتطورات مكافحة  غسيل األموال 

نظم بنك الكويت الصناعي بالتعاون مع معهد 
الدراسات املصرفية أمس االول في مقر البنك دورة 
داخلية متخصصة للتوعية والتثقيف مبستجدات 
وتطورات عملية مكافحة غسيل االموال ومتويل 
العمليات االرهابية ذات العالقة بالنشاط واخلدمات 

املصرفية.
وقد حاضر فيها رئيس وحدة مكافحة غسيل 

االموال في بيت التمويل الكويتي مدحت اخلراشي، 
وذل���ك في اط���ار التعاون القائم بني املؤسس���ات 
املصرفية احمللية، حيث شارك فيها 19 موظفا من 

ذوي االختصاص باملوضوع.
ويهدف البرنامج في محصلته الى تعزيز وتطوير 
املعرفة بطرق وأس���اليب مكافحة غسيل االموال 

والتصدي لعمليات متويل االرهاب اخلارجي.

جانب من الدورة التدريبية


