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أول جوائز مستقلة لقطاع االتصال المتنامي في الشرق األوسط

جمعية العالقات العامة تكرم الوكاالت 
االستشارية التي تطبق أفضل الممارسات

وأفريقيا وتركيا، دايف روبنسون، 
أوضح بقوله: »يسرنا أن يستحق 
عملنا هذا التقدير الكبير، خاصة 
التحكيمية للجوائز  اللجنة  أن 
تضم نخب���ة من استش���اريي 
االتص���ال والعالقات العامة في 
املنطقة، إضافة إلى خبراء دوليني 
وأكادمييني بارزين. وهذه اجلوائز 
هي دليل عل���ى العمل الدؤوب 
واالحترافية وااللتزام الذي يتحلى 
به فريق عمل »هيل آند نولتون« 
جتاه احلص���ول عل���ى نتائج 

ملموسة ألعمال عمالئنا«.
وجمعية الش���رق األوس���ط 
للعالقات العامة هي الهيئة املهنية 
التي متثل وكاالت العالقات العامة 
في املنطقة وتروج لتطبيق أفضل 
املمارسات في هذا القطاع، إضافة 
إلى تعزيز معاييره وأخالقيات 
العمل فيه. وتقدم اجلمعية كذلك 
دورات تدريبية وندوات لتعميم 
اخلبرات وأبحاثا حول هذا القطاع 
ألعضائها من األفراد والشركات 

واملؤسسات احلكومية.

أقامت جمعية الشرق األوسط 
للعالقات العامة مساء أمس االول 
حفال للجوائز املس���تقلة األولى 
ف���ي ه���ذا القطاع ال���ذي يلعب 
دورا متناميا في املنطقة، حيث 
العامة  العالقات  كرمت شركات 
املمارس���ات  التي تطبق أفضل 
وأكثرها متيزا وابداعا في حمالتها 

االتصالية.
وق���د نالت ش���ركة هيل آند 
نولتون ثالث جوائز في ثماني 
فئات تقدمت إليها، من أصل 12 
فئة شملتها اجلوائز، وهي فئة 
»االتصاالت احلكومية« لعملها 
مع وزارة األشغال في البحرين، 
و»التواصل مع املوظفني« لعملها 
على اندماج »شوتامي« و»أوربت«، 
و»التواصل من قطاع األعمال إلى 
قطاع األعمال« )بي تو بي( حلملة 

كوبر نوتيفيكيشن.
واستحقت »هيل آند نولتون« 
تنويها خاصا في فئة »س���معة 
الش���ركة« لعملها مع  وصورة 
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا 

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين 
في الس����حوبات اليومية حلساب 
)يومي(. وقد قام البنك بإيداع مبلغ 
5 آالف دينار وهو قيمة اجلائزة 
في حس����اب كل فرد من الفائزين 
احملظوظني اخلمس����ة لألس����بوع 
املاضي وهم شيخة سعود سالم 
العازمي ومش����الح عبدي غازي 
العازمي وفهد ش���باب الديح��اني 
وأحمد يوس����ف عقل����ة الظفيري 
وعوض غياد أي����اد العنزي. وقد 
جرى السحب في املكتب الرئيسي 

للبنك حسب اإلجراءات املتبعة.
وهن����أ، رئيس مدي����ري قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد ساميون 
كليمينتس الفائزين وقال: »منذ أن 
أطلقنا هذا احلساب املتميز شهدنا 
إقباال منقطع النظير للمش����اركة 

املعلومات في مص���ر »آيتيدا«، 
وفي فئة »عالقات املس���تثمرين 
والقطاع املالي« لعملها مع بنك 
قطر لالستثمار )كيو إنفيست(. 
وقد نالت »هيل آند نولتون« من 
اجلوائ���ز والتنويهات أكثر من 
أي وكالة استشارية أخرى في 

املنطقة.
الرئي���س التنفيذي ل� »هيل 
آند نولتون« في الشرق األوسط 

من خالل فتح هذا احلساب الذي 
يتيح للعمالء فرصا عديدة ويومية 
للفوز بجائ����زة نقدية رائعة. إن 
حساب »يومي« هو األول واألوحد 

الذي يقدم سحوبات  الكويت  في 
يومية نقدية مقدارها 5000 دينار 
باس����تثناء عطلة نهاية األسبوع 
والعطل الرسمية«. وكان بنك برقان 
قد أطلق في شهر أبريل من هذا العام 
حساب »يومي« األول من نوعه في 
السوق املصرفي احمللي والذي يبدأ 
بفتح احلساب مببلغ 500 دينار 
كحد أدنى ليدخل هذا املبلغ السحب 
بعد مرور 30 يوما عليه، ومن ثم 
يبدأ في دخول السحوبات اليومية 
على جائزة 5000 دينار. وتزداد 
فرص الربح مع كل 50 دينارا تزيد 
على املبلغ حيث متثل كل 50 دينارا 
منه فرصة في السحب مما يعني 
أن املبلغ األولي املودع كحد أدنى 
وهو 500 دينار سيكون له 10 فرص 

في السحوبات اليومية.

دايف روبنسون

ساميون كليمينتس

تراجع األسعار انعكس على ارتفاع عوائد العقارات

أودع 5 آالف دينار في حسابهم

»برقان« يعلن الفائزين  بسحب حساب »يومي«
منطقة الفحيحيل حققت أعلى مستوى للعوائد بنسبة %11.5 

»كولد ويل بانكر«: ارتفاع عوائد العقارات التجارية 
بنسب تراوحت بين 16 و33% بسبب تراجع أسعارها

وزاد العوائد بشكل ملحوظ.
التقري����ر أن عوائد  وأوضح 
العقارات التجارية كانت قد حققت 
أدنى مس����توى لها خالل العامني 
2005 و2006 عندما كانت أسعار 
العقارات التجارية حتقق أرقاما 
قياس����ية لالرتفاع فعلى سبيل 
املث����ال ال احلصر كان����ت عوائد 
العقارات في العاصمة الكويتية 
قد وصلت إلى نحو 6% حينما كان 
سعر املتر يصل إلى 12 و14 ألف 
دينار في عدد من املواقع املميزة، 

اجلدير بالذكر أن الطفرة التي 
شهدتها البالد بداية من العام 2003 
والت����ي غيرت كثي����را من مالمح 
مختلف مناطق الكويت هي التي 
أحدثت التضخم الكبير في أسعار 
العقارات التجارية في البالد، فيما 
العاملية وما  املالية  جاءت األزمة 
تبعها من آثار س����لبية على أداء 
األسواق والشركات لتعيد أسعار 
العقارات في البالد بشكل عام إلى 
معدالتها الطبيعية، األمر الذي كان 
له صدى على عوائد تلك العقارات 

واكد التقرير أن الهبوط الذي 
أصاب أسعار العقارات التجارية 
على مستوى جميع احملافظات كان 
مبنزلة السبب الرئيسي وراء هذا 
االرتفاع الذي تشهده نسب العوائد 
والتي وصلت إلى املعدالت نفسها 
التي كانت عليها خالل 2001 أي قبل 
الطفرة العقارية والعمرانية التي 
شهدتها البالد، خاصة أن األسعار 
في ذاك الوقت كانت متواضعة أو 
طبيعية مقارنة مع أسعار العقارات 

التجارية في املنطقة.

ك���������ر  ذ
لتق����ري����ر  ا
العق�������اري 
لشركة »كولد 
ويل بانكر العاملية« فرع الكويت 
أن عوائد العقارات التجارية في 
البالد شهدت  مختلف محافظات 
ارتفاعا هو األكبر منذ 7 سنوات 
حيث حققت نسبة ارتفاع تراوحت 
بني 16 و33% بسبب تراجع أسعار 
العقارات التجارية بشكل ملحوظ 

منذ بداية العام احلالي.
واش����ار التقرير إلى تسجيل 
منطقة الفحيحيل ألعلى مستوى 
عوائد للعقارات التجارية محققة 
11.5% مقارنة مع 9.5% في العام 
املاض����ي تليها منطق����ة اجلهراء 
التجارية والتي بلغت العوائد بها%11 
بعدما كانت 10% خالل العام 2008، 
وفي منطقة الفروانية بلغت نسب 
التجارية  العقارات  العوائد على 
1075% مقارنة مع 9.25% في العام 
املاضي، أما منطقة الس����املية فقد 
ارتفعت عوائد العقارات التجارية 
بها من 8% إلى 9%، كما س����جلت 
منطقة حولي ارتفاعا بواقع %0.5 
محققة 9.25%، أما العاصمة فقد 
ارتفعت عوائد العقارات بها لتصل 
ال����ى 8% بعدما كانت تتراوح بني 

6 و%7.

خاصة شارعي أحمد اجلابر وفهد 
السالم، فيما ارتفعت اآلن العوائد 
في هذين الشارعني إلى نحو %8 
بسبب تراجع سعر املتر فيهما إلى 
ما ب����ني 6 و8 آالف دينار، وكذلك 
احلال فيما يخص منطقة الساملية 
والتي تشهد إقباال غير طبيعي على 
شراء العقارات، حيث شهدت عوائد 
عقاراتها التجارية أدنى مستوى 
لها بنسبة 8% خالل العام 2006، 
حيث كان س����عر املتر يرتفع في 
شارع س����الم املبارك ليصل إلى 

4.5 آالف دينار.
وتوقع التقرير أن تستمر عوائد 
العقارات التجاري����ة في التزايد، 
السيما للعقارات التي تقع داخل 
العاصمة بسبب التوقعات الرامية 
الستمرار تراجع أسعارها في ظل 
تزايد حجم املعروض من املكاتب 
اإلدارية واملساحات التجارية بها، 
مقاب����ل محدودية الطلب من قبل 
الشركات واملؤسسات والتي متر 
أغلبها بظروف مادية ال تس����مح 
لها بالتنقل إلى مكاتب جديدة أو 
عمل توسعات، إلى جانب استعداد 
احلكومة الكويتية لضخ مساحات 
شاسعة من األراضي التجارية في 
السوق وهو األمر الذي سيزيد من 
األزمة التي مير بها قطاع العقارات 

التجارية.

تقـرير

كواالملب����ور � كون����ا: التقى 
قنصل ع����ام الكويت في مدينة 
هوشي منه بجمهورية ڤيتنام 
االشتراكية جنيب عبدالرحمن 
البدر حاكم املدينة لو هوانغ كوان 

مبقر رئاسة املدينة.
وقال البدر بع����د اللقاء في 
اتصال هاتفي مع وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( انه نقل خالل 
اللقاء حتيات صاحب الس����مو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجل����س الوزراء ونائب 
ال����وزراء وزير  رئيس مجلس 
اخلارجية ومتنياتهم لش����عب 

ڤيتنام الصديق باملزيد من التقدم واالزدهار.
وعبر البدر عن سعادته بلقاء حاكم هوشي منه، حيث كان مثمرا 
ومت خالله بحث مجمل القضايا واملسائل ذات االهتمام املشترك في 

مجاالت تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي واالستثماري.
وأش����اد القنصل العام بالتعاون االيجابي الذي يبديه مسؤولو 
كل القطاعات واجلهات الرسمية في مدينة هوشي منه والهادف الى 

تطوير العالقات بني البلدين بشكل يرقى للطموحات املشتركة.
وأشار البدر الى فرص االستثمار في جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
وأهمية تشجيع وتبادل الزيارات بني البلدين الصديقني في القطاعات 
التجارية واالستثمارية، وكذلك في مجال السياحة في هذه املدينة 
للتعرف عل����ى حضاراتها وثقافاتها املميزة من خالل زيارة املواقع 
االثرية واملعال����م التاريخية واملتاحف. دوم����ن جانبه، عبر حاكم 
املدينة كوان عن ترحيبه بقنصل عام الكويت، مؤكدا عمق العالقات 
التي جتمع البلدين الصديقني، معربا عن متنياته بتعزيز العالقات 

الثنائية املشتركة.

بيروت ـ رشيد سنو
اظهر تقرير دوري ان عجز امليزان التجاري اللبناني ارتفع في 
االشهر العشرة االولى من عام 2009 قياسا على الفترة نفسها من 
عام 2008. وبلغت قيمة صادرات لبنان الى الكويت حسب تقرير 
دوري ل���وزارة املال 66 مليون دوالر حتى نهاية اكتوبر املاضي 
بينما كانت بلغت العام املاضي 96 مليون دوالر وعام 2007 بلغت 
106 ماليني دوالر. وحلت سويس���را في املرتبة األولى من حجم 
التصدير اللبناني بقيمة 592 مليون دوالر بينما استورد لبنان 
منها ما قيمته 340 مليون دوالر. وجاءت االمارات العربية املتحدة 
باملرتب���ة الثانية من حجم التصدير اللبناني بقيمة 275 مليون 

دوالر بينما استورد منها ما قيمته 222 مليون دوالر.

ينظم االحتاد اخلليجي ملصنعي البتروكيماويات والكيماويات 
خالل املنتدى السنوي الرابع لالحتاد الذي يعقد في دبي خالل الفترة 
من 8 � 10 ديس����مبر املقبل جلسة عمل مخصصة للتنمية املستدامة 
في الصناعة الكيماوية، حتمل عنوان »سعيا لتحقيق منو مستدام 
في الصناعة الكيماوية«، وتش����هد هذه اجللسة مشاركة متحدثني 
من جهات عاملية رائدة في هذه الصناعة سيتناولون املبادرات التي 
اتخذتها صناعة البتروكيماويات والكيماويات عامليا واقليميا لتحقيق 
التنمية املستدامة التي اضحت جزءا ال يتجزأ من استراتيجية النمو 
الطويل االمد.  وفي هذه املناس����بة، قال امني عام االحتاد اخلليجي 
ملصنعي البتروكيماويات والكيماويات د.عبدالوهاب السعدون: مع 
االهتمام املتزايد عامليا واقليميا بالقضايا البيئية وانعكاساتها على 
استهالك الصناعات البالستيكية، من املتوقع ان تشهد اجللسة قدرا 
كبيرا من االهتمام والنقاش بني املشاركني لتوضيح دور الصناعة 
في حتقيق التنمية »اخلضراء« ومبادرات الصناعة في هذا االجتاه 
وحتديدا في مجال املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة.  يذكر 
أن املنتدى السنوي الرابع لالحتاد اخلليجي ملصنعي البتروكيماويات 
والكيماويات، احلدث الرئيسي الذي ينظمه االحتاد، يعقد في الفترة 

املمتدة بني 8 و10 ديسمبر 2009.

جنيب عبدالرحمن البدر

الشيخ منر فهد الصباح

التقرير الشهري  قال 
االستثمارات  لشركة 
الوطني����ة ان مؤش����ر 
NIC50 أقفل بنهاية تداول 
شهر نوفمبر عند مستوى 7.444.8 
نقطة بانخفاض قدره 451.1 نقطة 
وما نس����بته 9.6% مقارنة بإقفال 
شهر اكتوبر 2009 والبالغ 4.695.9 
نقطة، وانخفاض قدره 50.6 نقطة 
وما نس����بته 1.2% عن نهاية عام 
2008 وقد استحوذت أسهم مؤشر 
NIC50 على 90.1% من اجمالي قيمة 
االسهم املتداولة في السوق خالل 

شهر نوفمبر 2009.
وأقفل املؤشر السعري للسوق 
عن����د مس����توى 6.933.7 نقط����ة 
بانخفاض قدره 413.8 نقطة وما 
نسبته 5.6% مقارنة بإقفال شهر 
اكتوب����ر 2009 والبال����غ 7.347.5 
نقطة وانخفاض قدره 848.9 نقطة 
وما نسبته 10.9% عن نهاية عام 

.2008
أما املؤش����ر الوزني للس����وق 
فقد أقف����ل عند مس����توى 387.0 
نقطة بانخفاض قدره 35.8 نقطة 
وما نس����بته 8.5% مقارنة بإقفال 
شهر اكتوبر 2009 والبالغ 422.8 
نقطة وانخفاض قدره 19.9 نقطة 
وما نس����بته 4.8% عن نهاية عام 

.2008
وح����ول مؤش����رات الت����داول 
واالسعار، قال التقرير انه وخالل 
تداوالت ش����هر نوفمب����ر، ارتفع 
مؤشر املعدل اليومي لكمية االسهم 
املتداولة بنس����بة 4.3% في حني 
انخفض مؤشر املعدل اليومي لعدد 
الصفقات وقيمتها بنس����بة %2.7 
و11.7% عل����ى التوالي، ومن اصل 
ال� 203 ش����ركات مدرجة بالسوق 
الرسمي مت تداول اسهم 173 شركة 
بنس����بة 85.2% من اجمالي اسهم 
الشركات املدرجة بالسوق ارتفعت 
اسعار اسهم 27 شركة بنسبة %15.6 
من اجمالي اسهم الشركات املتداولة 
بالس����وق، فيما انخفضت أسعار 
اسهم 129 شركة بنسبة 74.6% من 
املتداولة  اجمالي اسهم الشركات 
بالسوق واستقرت اسعار اسهم 17 
شركة بنسبة 9.8% من اجمالي اسهم 
الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 

التعامل على اسهم 31 شركة بنسبة 
15.3% من اجمالي اسهم الشركات 
املدرجة بالسوق الرسمي، علما انه 
ما يزال هنا 6 شركات موقوفة عن 
التداول لعدم تقدمي البيانات املالية 
في املوعد احملدد، كما مت بتاريخ 24 
نوفمبر 2009 ادراج اسهم الشركة 
الكويتية � الصينية االستثمارية 
الرسمي، حيث  للتداول بالسوق 
جرى التداول على سهمها بني 91 

و102 فلس.

القيمة السوقية

وبنهاية ش����هر نوفمبر بلغت 
القيمة الرأسمالية للشركات املدرجة 
بالسوق الرس����مي 30.475 مليار 
دينار بانخفاض قدره 2.681 مليار 
دينار وما نسبته 8.1% مقارنة مع 
شهر اكتوبر والبالغة 33.157 مليار 
دين����ار وانخفاض ق����دره 3.343 
مليارات دينار وما نس����بته %9.9 

عن نهاية عام 2008.
وقد أنهى سوق الكويت لالوراق 
املالية تعامالته خالل شهر نوفمبر 
على انخفاض في أدائه باملقارنة مع 
اقفال شهر اكتوبر وذلك بالنسبة 
 �  NIC50( الى املؤش����رات العامة
السعري � الوزني( والتي حققت 
خسائر بنسب بلغت 9.6% و%5.6 
و8.5% عل����ى التوالي، كذلك االمر 
بالنس����بة الى املتغي����رات العامة 
)املعدل اليومي للقيمة املتداولة � 
الكمية املتداولة( والتي انخفضت 
بنسب بلغت 12% و3% على التوالي، 
فيما ارتف����ع ع لى النقيض املعدل 
اليومي لعدد الصفقات بنس����بة 
طفيف����ة بلغت 4%، ه����ذا وقد بلغ 
املتوسط اليومي للقيمة املتداولة 
خالل الشهر 46 مليون دينار مقابل 

53 مليونا للشهر قبله.
وقد اس����تمر س����وق الكويت 
لألوراق املالية بتسجيل النتائج 
السلبية وذلك للشهر الثاني على 
التوالي، فبعد اخلسائر التي مني 
بها ف����ي اكتوبر املاض����ي جاءت 
تداوالت هذا الشهر مكملة للحركة 
التصحيحية التي شهدها السوق 
مباشرة بعد إقفال التسعة اشهر 
من ه����ذا العام، وم����ا ميز عملية 
التصحيح خالل هذا الش����هر أنها 

خرجت عن نطاق التذبذب، حيث 
كانت سمة عامة للتعامالت انخفض 
فيها السوق خالل اسابيعه االربعة 
بش����كل متتاٍل م����ع اختالف حدة 
التصحيح من اسبوع آلخر، حيث 
ابتدأها مبوجة الهبوط التي أصابت 
األس����واق اخلليجي����ة اثر حركة 
تصحيحية ألسواق املال العاملية 
وهو م����ا أدى الى تكبد الس����وق 
احمللي خسائر حادة رغم انه كان 
باألصل مير مبرحلة حرجة بعدما 
كس����ر حاجز 7.500 نزوال، ومن 
ثم تواصل األداء السلبي للسوق 
تزامنا مع انخفاض معظم االسهم 
القيادية ألس����باب متفرقة والتي 
ضغط����ت على مس����تويات دعم 
املؤشر العام وكانت مبثابة عامل 
رئيسي نحو انحداره الى ما دون 
حاجز السبعة آالف نقطة، ويتبني 
ذلك من خالل احلصيلة النهائية 
لتعامالت نوفمبر، حيث انخفضت 
املؤشرات املوزونة بنسب تفوق 
املؤشر الس����عري مبعدل أقل من 
الضعف بقليل، وهو ما أثر بطبيعة 
احلال على أوضاع األسهم االخرى 
ذات الرسملة املتوسطة والصغيرة، 
اما خالل االسبوعني األخيرين فقد 
تأثر السوق بصدمات سلبية لم 
تكن متوقعة ساعدت على شحن 
األجواء وإلق����اء الضبابية حول 
مستقبل السوق هبط خاللها الى 
ما دون مستوى ال� 7 آالف نقطة 
ليالمس حاجز 6.700 في االسبوع 
قبل االخير من اقفال الشهر قبل 
ان يرتد الى مستواه احلالي عند 
مستوى 6.933 مدفوعا بعمليات 
الشراء التي شملت معظم املجاميع 
االستثمارية وتركزت عليها بشكل 
اساس����ي بعد ان كانت التداوالت 
الفردية  املبادرات  مقتصرة على 
والتي لم تكن منظمة او مؤثرة، 
اال ان����ه ليس باإلمكان اجلزم بأن 
االرتداد االخير والذي شهد حتسننا 
كذلك في مس����تويات السيولة قد 
خرج من ضمن نط����اق التذبذب 
والذي يصاحب في العادة عمليات 
التصحيح املؤثرة، حيث ان السوق 
اليزال يفتقر الى مؤثرات ايجابية 
رئيسية كفيلة بتحديد مساره خالل 

الفترة املقبلة.

فقدت 9.9% منذ بداية العام ونتائج الشركات السلبية وراء تراجع السوق

»االستثمارات الوطنية«: القيمة السوقية 
الرأسمالية للشركات تتراجع 8.1% في نوفمبر 

تنظمه تحت رعاية وزير التجارة في 6 ديسمبر المقبل

»التجارة« تنهي استعداداتها لعقد الدورة 
الثالثة لمؤتمر مكافحة غسيل األموال

للحد من غسيل األموال، للحيلولة 
من انتشار هذه الظاهرة«، مشيرا 
إل����ى ان الدولة قام����ت بإصدار 
العديد من التشريعات والقوانني، 
وتشكيل فرق متخصصة الحكام 
الرقابة واملراجعة مبا  عمليات 
يضمن توفير آلية عمل جتسد 
سيادة القانون والعمل بالشفافية 
املطلقة. من جهة أخرى أوضح 
الشيخ منر الصباح أن تأسيس 
مكتب مكافحة عمليات غسيل 
األم����وال جاء كخطوة مهمة في 
محاربة عمليات غسيل األموال، 
نظرا لطبيعة عمله املتمثلة في 
الرقابة والتفتيش واملتابعة، الى 
جانب دوره امليداني على األنشطة 
التجاري����ة املختلفة، للتأكد من 
تطبيق النظم واملعايير التي تتفق 
مع نص التشريعات والقوانني. 
اجلدير بالذكر ان النقاشات التي 
ستشهدها غرفة جتارة وصناعة 
الكويت ستشهد عرض العديد 
من الدراسات العلمية وامليدانية 
التي تتناول هذا الشأن، باإلضافة 
إلى استعراض بعض التقييمات 
اخلاص����ة باالجتاهات اخلاصة 
بأعمال دور املؤسسات الوطنية 
والدولية وذلك في مجال تبادل 
املعلومات، ومتابعة تطور النظم 
الرقابية واألمنية، خصوصا تلك 
املتعلقة بأعمال التجارة احلديث 
)اإللكترونية(، علما بأن املكتب قد 
قام بتحديث موقعه االلكتروني 
واضافة اللغة االجنليزية على 

.www.mlcoo.net العنوان

التج����ارة  وزارة  أعلن����ت 
والصناعة أنها أنهت استعداداتها 
لعق����د ال����دورة الثالثة ملؤمتر 
مكافحة غسيل األموال، والذي 
تنظمه للعام الثالث على التوالي 
حتت رعاي����ة وزي����ر التجارة 
والصناعة أحمد الهارون في 6 

ديسمبر املقبل.
وذك����رت ال����وزارة في بيان 
صحافي ان انشطة هذا املؤمتر 
واملمتدة على مدار خمسة ايام 
ستشهد وجود مجموعة كبيرة 
من كب����ار املس����ؤولني والقادة 
واخلبراء، مما يوفر آخر وأحدث 
االس����اليب التي من املمكن ان 
تس����اعد في محارب����ة ظاهرة 
عمليات غسيل األموال، والتي 
باتت ظاهرة تؤرق املجتمعات 
االقتصادي����ة الدولي����ة. وبهذه 
املناسبة قال مدير مكتب مكافحة 
عمليات غسيل األموال الشيخ 
الوزارة  ان  منر فهد الصب����اح 
تبذل قصارى جهدها في محاربة 
عمليات غس����يل األموال، وهذا 
املؤمتر يأتي في إطار مساعيها 
اجلادة لتسليط الضوء وتوجيه 
بوصلة االهتمام نحو خطورة 
هذه الظاهرة التي تهدد نسيج 

االقتصاد الوطني.
واوضح ان أه����داف الدورة 
الثالثة ملؤمتر هذا العام تركز على 
تعزيز املعرفة العامة للطبيعة 
املتغيرة لعمليات غسيل االموال، 
واالط����الع على اح����دث الطرق 
واالساليب ملكافحة هذه اجلرائم 

التي من املمكن ان تضرب بقوة 
في اقتصاديات الدول. وبني ان 
هذا املؤمتر سيحاول ان يسلط 
الضوء على نقطة في غاية األهمية 
من خالل اجللس����ات النقاشية 
وورش العم����ل، وه����ي النقطة 
اخلاصة بضرورة تفهم املخاطر 
الت����ي من املمك����ن أن تصاحب 
العمليات، والتي حرمتها  هذه 
وجرمته����ا جمي����ع املجتمعات 
العاملية. وأكد أن املؤمتر سيكون 
فرصة الستعراض مدى التعاون 
الدولة املختلفة  بني مؤسسات 
بعضها ببعض من جهة، وبني 
مؤسس����ات الدولة ومؤسسات 
القطاع اخلاص من جهة أخرى، 
وكيفي����ة تنظي����م وضبط هذه 
العالقات مبا يخدم التوجه العام. 
ومضى في قول����ه »لقد قطعت 
الكويت شوطا كبيرا في مجال 
استحداث التشريعات املكافحة 

الكويت تبحث تعزيز العالقات التجارية 
مع حاكم هوشي منه الڤيتنامية

66 مليون دوالر قيمة صادرات 
لبنان إلى الكويت في 10 أشهر

8 ديسمبر  المنتدى السنوي لالتحاد 
الخليجي لمصنعي البتروكيماويات 


