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افتتح معرض التصميم الداخلي في جمعية املهندسني بمشاركة 50 شركة ومؤسسة

صفر: على الشركات التفاعل مع قضايا املجتمع ودعم املنتج املحلي

كتب باسم رشاد

طالب وزير االشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر جميع 
الشركات وامل��واط��ن��ن التفاعل م��ع القضايا التي تهم املجتمع 

مثل استخدام اجهزة ترشيد الطاقة واملياه.
وقال صفر في تصريحات صحافية على هامش افتتاحه معرض 
العمارة والتصميم وتنسيق املواقع الداخلية والخارجية »ان 
اند اوت« بمشاركة الكثر من 50 شركة ان املعرض استطاع ان 
يوفر العديد من الخيارات املطروحة للمواطنن وذلك من خالل 
البحث ع��ن كيفية البناء والتصميم واستغالل املساحات في 
املنازل، الفتًا الى ان هذا املعرض يتميز بانه يقدم اشياء حديثة 

لم يتم تقديمها من قبل في املعارض االخرى.
وزاد صفر ان مشاركة مؤسسات مالية في املعرض تسهم في 
ال��ى ان الشركات  امل��ع��رض، الف��ت��ًا  ل���رواد  ال���الزم  توفير التمويل 
الثقة في املعرض  عليها ان تتجه الى ما ينفع العمالء ويدعم 

في السوق املحلي.
وشدد الوزير صفر انه الحظ ان الشركات املشاركة في املعرض 
لم توفر ما يحتاج له املعاقون من وسائل وتسهيالت بحيث 
 ان يتم 

ً
يمكن اس��ت��خ��دام ك��ل م��ا ك���ان م��ت��واف��ر ف��ي امل��ع��رض آم���ال

. من جانبه قال رئيس جمعية املهندسن 
ً
مراعاة ذلك مستقبال

طالل القحطاني ان املعرض يعد ابداعًا من زمالئنا في رابطة 
امل��ع��م��اري��ن ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��ي��ث اص�����روا ع��ل��ى اق���ام���ة ه���ذا امل��ع��رض 
الهندسي املتخصص لالسهام في توعية املجتمع وجمع كل 

العناصر ذات العالقة بالعملية املعمارية تحت سقف واح��د 
ال��ى نخبة من الشركات الوطنية املتميزة ليسهموا  باالضافة 

جميعًا في دعم العمل التطوعي الهندسي.

عمل تطوعي

ان��ن��ا ف��ي جمعية املهندسن دأب��ن��ا ومنذ  وأض���اف القحطاني: 
س����ن����وات ع�����دة ع���ل���ى دع�����م ج��م��ي��ع امل����ش����اري����ع ال���ت���ي ي����ب����ادر ب��ه��ا 
زمالؤنا وزميالتنا املتطوعون في مختلف الروابط واللجان، 
وي��أت��ي دعمنا لهذا امل��ع��رض ف��ي ه��ذا االط���ار لتفعيل الخدمات 
ل��ل��م��ه��ن��دس��ن ول��ل��م��ج��ت��م��ع ب��ش��ك��ل ع����ام واس��ت��ن��ه��اض ال��ط��اق��ات 
البشرية واستثمار الخبرات املهنية وخلق بيئة صحية تشجع 
على االبتكار وتفعل روح املشاركة والتطوع، وتعتمد الشفافية 
وامل��رون��ة في االداء من خ��الل عمل مؤسسي منهجي متواصل 

متكامل ومنبثق من اخالقيات املهنة الهندسية.
آن��د آوت« يعد خطوة  وزاد ان معرض العمارة والتصميم »إن 
ن��وع��ي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى ط��ري��ق خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وامل��ه��ن��ة ف��ه��و اول 
معرض تقيمه الجمعية في اروقتها وتنصب له قاعة خاصة 
امل��وق��ع املتميز وس��ط العاصمة الكويت لجمع  لالستفادة م��ن 
هذا الحشد الكبير من الشركات واملكاتب الهندسية واملواطنن 
حيث يوجد املهندسون واملهندسات فهذه الخطوة نوعية في 
ال��ى الجمعية، فهدفنا  جعل مختلف ش��رائ��ح املجتمع تتوجه 
هو ان تقام االح��داث وتنظم املناسبات التي يبدع املهندسون 
ال��ى اروق���ة الجمعية بمساهمة من  ف��ي ابتكارها  وامل��ه��ن��دس��ات 

شركات القطاع الخاص التي نعول كثيرا على تفعيل دوره��ا 
ف��ي خدمة املجتمع واملهنة واملهندسن بالتزامن م��ع تحقيق 

اهدافها.

نهضة معمارية

وأوضح القطحاني ان هذا املعرض يجسد على ارض دورا مهما 
م��ن ادوار الجمعية التي تقوم بها ف��ي توسيع بقعة املشاركة 
ال��ب��الد، وتسليط  ف��ي  امل��ع��م��اري��ة  ف��ي النهضة  ال��خ��اص  للقطاع 
الضوء على احدث ما ابتكره وصممه املعماريون واالستفادة 
م��ن��ه ب��م��ا ي���ت���واءم وب��ي��ئ��ت��ن��ا امل��ح��ل��ي��ة، وي��ت��ن��اس��ب واح��ت��ي��اج��ات 
املجتمع وال��دول��ة، مثنيا على دع��م وزي��ر االشغال العامة وزير 
ال���دول���ة ل��ل��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة د. ف���اض���ل ص��ف��ر غ��ي��ر امل���ح���دود لكل 

فعاليات جمعية املهندسن الكويتية.

محاكاة للبيئة

ومن جانبه قال رئيس رابطة املعمارين م. مزيد املطيري اننا 
حرصنا على ان يخرج املعرض االول لنا في شكل جمالي وان 
اللمسة الفنية والجمالية واالب��داع في التصميم هما االساس 
ل��ه��ذا امل���ع���رض، ف��ع��م��دن��ا ع��ل��ى ان ت��ك��ون امل��ش��ارك��ة م��ت��ن��وع��ة من 
ال��ى مشاركة  مختلف الشركات الوطنية ذات العالقة فسعينا 
مصممن عاملين قادرين على محاكاة البيئة املحلية وتلبية 
احتياجات االس��رة الكويتية، وتوفير باقة من الشركات التي 
ت�����روج ل���ع���الم���ات ت���ج���اري���ة ت��ل��ب��ي ج��م��ي��ع اح���ت���ي���اج���ات ال��ع��م��ل��ي��ة 

ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي ملختلف املنتجات  املعمارية والتصميم 
التي من خاللها ينفذ املصمم ابداعاته وابتكاراته على ارض 
امل��ع��رض منفرد بتخصصه فهو االول من  ال��واق��ع، وأض���اف ان 
ن��وع��ه، وت���واف���رت ف��ي��ه ك��ل س��ب��ل ال��ن��ج��اح م��ن خ���الل ال��دع��م ال��ذي 
لقيه رسميا من راعي املعرض ورئيس واعضاء مجلس االدارة 
للجمعية وراب���ط���ة امل��ع��م��اري��ن، وش��ع��ب��ي��ا م���ن خ���الل ال��ش��رك��ات 

املتنوعة واملكاتب الهندسية التي تشارك فيه.

عمل مبدع

وأك����د امل���دي���ر ال���ع���ام وال��ش��ري��ك ف���ي م��ج��م��وع��ة آد م��اي��ر ف���ور سي 
ل��ل��ت��س��وي��ق وت��ن��ظ��ي��م امل���ع���ارض وامل���ؤت���م���رات ي��اس��ر ال��ش��ع��ار: ان 
ال��ح��ض��ور ال��ح��اش��د ورف���ي���ع امل��س��ت��وى ي����دل ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل��ب��دع 
ان��ج��ازه بالتعاون  ال���ذي ح��رص املهندسنون الكويتيون على 
مع آد ماير، الفتا الى ان االستعدادات الكبيرة واملبكرة اثمرت 
ه����ذا االف���ت���ت���اح ال��ك��ب��ي��ر وال���ح���ض���ور رف��ي��ع امل���س���ت���وى، وي��س��ع��دن��ا 
امل��ه��ن��دس��ن وراب��ط��ة املعمارين  ت��ع��اون��ن��ا م��ع جمعية  ان يثمر 
ف��اض��ل صفر ورع��اي��ة وم��ش��ارك��ة نحو 50  الكويتية ورع��اي��ة د. 
شركة من مختلف التخصصات املعمارية والتصميم الداخلي 

والخارجي، هذا النجاح املميز.
وزاد اننا حرصنا على ان يكون هذا املعرض خطوة هامة على 
تحقيق اه��داف الجمعية والرابطة في خدمة املجتمع والدولة 
واملهندسن واملهندسات وان يسهم في تحقيق االه��داف التي 

تنشدها جميع الشركات والجهات املساهمة واملشاركة فيه.

{

صفر والقحطاني واملطيري في افتتاح املعرض

{

الوزير صفر في جناح دار أسامة بوخمسني

معرفي: نقدم مبادرتي خور الديرة وجزيرة فيلكا هدية للكويت

وزير األشغال وزير البلدية يشيد بجناح دار أسامة بوخمسني لالستشارات الهندسية
البلدية د. فاضل صفر  أش��اد وزي��ر االشغال العامة وزي��ر الدولة للشؤون 
بجناح دار أس��ام��ة بوخمسن لالستشارات الهندسية حيث استمع الى 
ش��رح واٍف من املهندس عبدالله معرفي مدير ادارة العالقات العامة في 

الدار حول أهم املشاريع والتصاميم التي قامت الدار بتصميمها.
كما ع��رض م. معرفي على الوزير صفر وط��الل القحطاني التطوير الذي 
اقامته دار اسامة بوخمسن على مبنى جمعية املهندسن الكويتية بما 
ي��ت��م��اش م��ع ال��ت��ط��ور ال��ع��م��ران��ي ال���ذي ت��ش��ه��ده ال��ب��الد وي��ت��واك��ب م��ع ت��اري��خ 

الجمعية ودورها في خدمة املجتمع.

وقد اثنى املهندس معرفي على دور القائمن في رابطة املعمارين وجمعية 
ال��ى ان دار اس��ام��ة بوخمسن تؤكد  امل��ع��رض الفتا  املهندسن على نجاح 
ف��ي جميع املشروعات  م��ن خ��الل مشاركتها على دع��م جمعية املهندسن 
ل��الس��ت��ش��ارات  ب��وخ��م��س��ن  ال��ت��ي تنظمها، وزاد ان دار اس��ام��ة  وامل���ع���ارض 
الهندسية تقدم العديد من املبادرات من اهمها مبادرة خور الديرة وهو 
من املبادرات التي تقدمها ال��دار هدية لدولة الكويت حيث ستساهم هذه 
املبادرة في توفير 20 ألف فرصة عمل باالضافة الى املساعدة في توفير 
م��واق��ف س��ي��ارات لنحو 20 أل��ف س��ي��ارة ف��ي منطقة ال��ح��زام االخ��ض��ر التي 

يصل طولها 7 كيلو مترات الى 14 كيلو مترًا على جانب الخور الفتا الى 
 خاصة بعد ص��دور قانون 

ً
امل��ب��ادرة مستقبال ال��دار تنتظر تفعيل ه��ذه  ان 

B.O.T الجديد. واستطرد م. معرفي الى ان دار اسامة تقدم مبادرة ثانية 
وه��ي ج��زي��رة فيلكا وال��ت��ي نسعى الن تكون ج��زي��رة كاملة متكاملة تضم 
جميع االنشطة وقاعات االحتفاالت واكوا بارك وفنادق ومؤتمرات وتشهد 
املبادرة مزجًا بن عبق وروح الكويت القديمة والتطور العمراني الحديث.

وأشار م. معرفي الى ان الجناح يضم مجموعة من املخططات للمشاريع 
التي نفذتها الدار منها مخطط تطوير مدينة العلوم االسالمية في النجف 

وه���ي ت��ع��د م���ن ال���ح���وزات ال��ع��ل��م��ي��ة ب��االض��اف��ة ال���ى ت��ط��وي��ر م��دي��ن��ة النجف 
الجديدة، وهاتان املبادرتان يتم تنفيذهما في دولة العراق الشقيقة.

باالضافة الى مشروع خور مارينا العقيلة وهو ملك لشركة العقيلة ونحن 
في املراحل االخيرة للمشروع. وزاد معرفي ان الجناح ضم مجسمًا لبرج 
ك��ري��س��ت��ال وال��ح��ائ��ز ع��ل��ى ج��ائ��زة واش��ن��ط��ن الف��ض��ل تصميم م��ع��م��اري في 
أميركا وقد تم تنفيذ التصميم بالتعاون مع املكتب االستشاري العاملي 
HOK وسيكون أول برج من نوعه في الكويت يكون فيه حديقة معلقة في 

وسط البرج.

أكد أن الظاهرة محدودة جدًا على املستوى املحلي

باقر: الكويت من أوائل الدول العربية تطبيقًا للتدابير البنكية في مكافحة غسيل األموال
كتب جمال عبدالحكيم

 
ق����ال وزي����ر ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة أح��م��د ي��ع��ق��وب ب���اق���ر: ان 
ظاهرة غسيل األم��وال تواجه كل دول العالم وان تفاوتت 
ال���ت���أث���ي���رات، وه���ي ظ���اه���رة ت��م��ث��ل خ���ط���ورة ع��ل��ى األوض����اع 
االقتصادية واالجتماعية وعلى أسواق املال وعلى سبيل 
املثال فان دخول األموال الناجمة عن الجرائم االقتصادية 
في البورصات يكون بهدف غسيلها كمرحلة من مراحل 

غسيل األموال وليس بهدف االستثمار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير لدى افتتاح الندوة 
التي اقامتها وزارة التجارة تحت عنوان »ساهم معنا في 
مكافحة غسيل األم���وال« والقاها نيابة عنه وكيل وزارة 

التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي.

صناعة متكاملة

وق������ال ب����اق����ر: وي����ض����اف ال�����ى خ����ط����ورة ه�����ذه امل��ش��ك��ل��ة ان��ه��ا 
أصبحت صناعة متكاملة يمارسها العديد من العصابات 
ال��ت��ي ت��م��ت��ل��ك ام��ك��ان��ات وآل���ي���ات ت��ت��ض��م��ن ك���ف���اءات علمية 
وتقنية ومعلوماتية متخصصة اقتصادية ومحاسبية 
ال��ت��ط��ورات التقنية  ال��ى استغاللهم  ب��االض��اف��ة  وق��ان��ون��ي��ة 
ف���ي م��ج��ال االت����ص����االت ال����ذي ي��س��م��ح ب���اج���راء ال��ت��ع��ام��الت 
املالية واملعلوماتية في ثوان معدودة خاصة مع التزايد 
املستمر في حجم التجارة االلكترونية، فلقد أتاحت عوملة 
ال��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة وت��ح��ري��ر ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة امل��ج��ال أم��ام 
تدفق كميات ضخمة من األموال عبر مختلف دول العالم 
م��ن خ���الل ال��ت��ح��وي��الت ال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي س��اع��دت ف��ي ال��وق��ت 
نفسه على تزايد الجرائم املنظمة وتسهيل غسل األموال 
ل��دول العالم، ما يتطلب املزيد  وباتت تمثل تحديًا كبيرًا 

من التكثيف والتطوير لجهود مكافحة هذه الجريمة.
ومما يؤكد م��دى تزايد واستشراء خطورة وتهديد هذه 
الظاهرة ما توضحه احصائيات صندوق النقد الدولي 
من أن نسبة حجم عمليات غسيل االموال اصبحت تفوق 
ال��خ��ي��ال اذ ت��ت��راوح م��ا ب��ن 2 ال���ى 5 ف��ي امل��ئ��ة م��ن اجمالي 

الناتج املحلي االجمالي العاملي.
وأض�����اف: واص��ب��ح م��ن ال���ض���روري ان ي��ك��ون ل��دي��ن��ا جهاز 
ت���ح���ري واس���ت���ش���ع���ار الف��������رازات ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا واالزم������ات 

لتقليل وتحجيم االضرار التي يمكن ان نتاثر بها نتيجة 
ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا واالزم�������ات خ���اص���ة ب��ع��دم��ا ك��ش��ف��ت االزم����ة 
املالية الحالية التي تجتاح العالم عن ثغرات واختالالت 
ف��ي ب��ع��ض االن��ظ��م��ة االق��ت��ص��ادي��ة ك���ان ل��ه��ا ت��أث��ي��ره��ا على 
الكيانات االقتصادية في معظم دول العالم واث��رت على 

اسواقها ومداخيلها ونموها.
وأش���اد ب��اق��ر ب��ال��دور ال��رائ��د وامل��ه��م لبنك الكويت امل��رك��زي 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م ن�����دوات ول���ق���اءات وق��ي��ام��ه ب��امل��ش��ارك��ة ف���ي كل 
الفعاليات املحلية والدولية التي تعني بمكافحة غسيل 
االموال وذلك في اطار الجهود املبذولة ملكافحة الجريمة 
امل��ال��ي��ة وت��ع��زي��ز ادوات تتبعها والحيلولة دون وقوعها 
م���ن خ����الل ت���دري���ب وت���وع���ي���ة م��ن��ت��س��ب��ي ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة 
بمكافحة الجريمة املالية في الكويت واطالعهم على اخر 
املستجدات وتعزيز مفهوم التحري واالستقصاء املالي 

في دولة الكويت.

»ظاهرة محدودة جدًا«

وأشار باقر الى ان: ظاهرة عمليات غسيل االموال في دولة 
الكويت محدودة جدا وتكاد تكون في الحدود الطبيعية، 
وان ذلك يرجع في املقام االول الى ما تقوم به الدولة على 
املستوى الوطني من تسخير لجميع امكاناتها ملكافحة 
ال���ف���س���ادة وت��ج��س��ي��د م���ب���دأ س���ي���ادة ال���ق���ان���ون وال��ش��ف��اف��ي��ة 
واالل���ت���زام ب��االت��ف��اق��ات ال��دول��ي��ة، ف��ق��وان��ن ال��ج��زاء الوطنية 
تحظر الفساد بجميع صوره وتجرمه وتعاقب عليه، كما 
ان دول���ة ال��ك��وي��ت اص���درت ال��ق��ان��ون رق��م )35( لسنة 2002 
بشأن مكافحة غسيل االم��وال، اضافة الى اص��دار العديد 
م��ن ال���ق���رارات ال���وزاري���ة ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ك��ال��ق��رار رق��م 252 
لسنة 2002 ورق��م 204 لسنة 2004 ورق��م 313 لسنة 2004 
وتم تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة غسيل االم��وال لهذا 

الغرض.
وتابع: وفي هذا املجال تجدر االشارة الى االستمرارية في 
ف��ي دول��ة  اخ��ض��اع عملية جمع االم���وال لالعمال الخيرية 
الكويت للترخيص املسبق من وزارة الشؤون االجتماعية 
ل���الوراق املالية قد  ال��ى ان س��وق الكويت  والعمل، اض��اف��ة 
امل��دي��رة ملحافظة  ل��ل��وس��ط��اء وال��ش��رك��ات  اص���در تعليماته 
الغير وغرفة املقاصة بتوخي الدقة والحذر الالزمن للحد 

م��ن عمليات غسيل االم���وال او تمويل االره���اب م��ن خالل 
التعامل في السوق والحصول على بيانات ومعلومات 
وافية عن املتعامل. في السياق ذاته قال باقر: ان الكويت 
ت��ف��ت��خ��ر ب��ت��أس��ي��س وح�����دة ال���ت���ح���ري���ات امل���ال���ي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ملكافحة غسيل االم���وال وتمويل االره���اب، كما القى على 
عاتق املؤسسات املصرفية واملالية والجهات الحكومية 
والشركات واالفراد التزامات تهدف ملحاربة هذه الجرائم، 
مع وج��ود مشاركة شعبية في الكويت من خ��الل انشطة 

الجمعيات الوطنية في هذا املجال.

»رقابة شديدة من املركزي«

ول��ف��ت ب��اق��ر ال���ى وج����ود رق���اب���ة ش���دي���دة م���ن ق��ب��ل ال��ج��ه��ات 
امل��س��ؤول��ة وخ��ص��وص��ًا ب��ن��ك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي ال���ذي تمكن 
من سرعة تطوير اساليب رقابية فعالة وحديثة واتخاذ 
اجراءات صارمة تجاه املعامالت الضخمة، كما ترد للبنك 
اوال ب���أول اخ���ط���ارات بكميات ال��ذه��ب وال��ع��م��الت ال��داخ��ل��ة 
للبالد، وما اص��دره البنك من تعليماته لوحدات الجهاز 
املصرفي واملالي تتضمن تطبيق اجراءات عملية ملكافحة 
هذه الظاهرة، باالضافة الى ما يقوم به ذلك العدد املحدود 
من البنوك الكويتية ووزارة التجارة والصناعة في ظل 
وجود تشريع قانوني كويتي متمثل في القانون رقم 35 
لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل االموال ومن 

خالل اللجنة الوطنية ملكافحة عمليات غسيل االموال.
وعليه ف��ان دول��ة الكويت تعد من اوائ��ل ال��دول في الوطن 
ال��ت��ي طبقت اآلل��ي��ات وال��ت��داب��ي��ر البنكية ملكافحة  ال��ع��رب��ي 
غسيل االم�����وال، وي��ع��ود ذل���ك ال���ى ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ت��ي تتمتع 
ال��ذي  بها الجهات املختصة ف��ي دول��ة الكويت، والتقييم 
تم للتشريعات والنظم واللوائح املطبقة فيها على هذا 
الصعيد م��ن ق��ب��ل ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة ومنها 
ص����ن����دوق ال���ن���ق���د ال����دول����ي وم���ج���م���وع���ة ال���ع���م���ل امل����ال����ي ال���ى 
جانب االجراءات والجهود التي اتخذتها الدولة لاللتزام 

بالتوصيات واملمارسات الدولية.

»التوجه نحو الخليج« 

ول��ف��ت ب��اق��ر ال��ى ان عصابات غسيل االم���وال ب���دأت توجه 
ن��ظ��ره��ا ن��ح��و دول ال��خ��ل��ي��ج ب��ع��دم��ا ب���دأ تضييق ال��خ��ن��اق 

ع��ل��ي��ه��ا م����ن ق���ب���ل ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة االم���ي���رك���ي���ة وال������دول 
االوروب��ي��ة، وبالتالي اصبحت منطقة الخليج مستهدفة 
وج��اذب��ة لعمليات غسيل االم����وال م��ن حيث كونها بيئة 
م��وات��ي��ة ت��ت��واف��ر ل��ه��ا بنية اس��اس��ي��ة م��ن م��ط��ارات وم��وان��ئ 
وط���رق دول��ي��ة ووج����ود اع����داد ك��ب��ي��رة م��ن ال��ع��م��ال��ة ال��واف��دة 
التي تنشط بانتاج املخدرات حيث اصبحت تمثل بعض 
ن��واة لعصابات ملمارسة الجريمة املنظمة..  ه��ذه العمالة 
وب���ال���ت���ال���ي اص���ب���ح���ت ال���ج���ه���ود ال���ح���ال���ي���ة ل������دول ال��خ��ل��ي��ج 
مكافحة عمليات غسيل االموال تحتاج ملزيد من التطوير 

والتكثيف.

»هدف استراتيجي«

واختتم باقر كلمته بالقول: ان امامنا تطلعًا اقتصاديًا 
م��ه��م��ًا ن��ط��م��ح ال�����ى ت��ح��ق��ي��ق��ه رغ�����م ك����ل ال����ظ����روف ال��ع��امل��ي��ة 
واالق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ي��ط ب��ن��ا، وه����ذا ال��ت��ط��ل��ع ي��م��ث��ل هدفا 
استراتيجيا مهمًا يتمثل في جعل الكويت مركزا ماليا 
ال��ى جهود  وخدميا وت��ج��اري��ا، واعتقد ان ذل��ك سيحتاج 
مضاعفة خ��اص��ة ف��ي اط���ار م��ا ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م م��ن ازم���ات 
مالية واقتصادية ومن انخفاض واضح في اسعار النفط، 
ما يجعلنا في حاجة الستمرار دعم جهودنا في مكافحة 
عمليات االنجازات االقتصادية في املستقبل. بدوره، عّرف 

ف��ي وزارة  رئيس مكتب مكافحة عمليات غسيل االم���وال 
التجارة الشيخ نمر املالك الصباح، عمليات غسيل االموال 
بانها »كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها 
او استخدامها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او 
استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها 
او تحويلها او التالعب في قيمتها، اذا كانت متحصلة 
من جريمة مع العلم بذلك، متى ك��ان القصد من السلوك 
اخفاء املال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او كيفية 
التصرف فيه او حركته او ملكيته او الحقوق املتعلقة به 
او املشاركة في ارتكاب اي فعل من تلك االفعال او الشروع 
في ارتكابه«. وق��ال: واستنادًا لقانون رقم 35 لسنة 2002 
ل��س��ن��ة 2003 ب��ت��أس��ي��س  ال�������وزاري رق����م 284  ال����ق����رار  ص����در 
مكتب مكافحة عمليات غسيل االموال واعتماده بالهيكل 
ل���الش���راف وال��رق��اب��ة وامل��ت��اب��ع��ة  ل���ل���وزارة وذل���ك  التنظيمي 
وال��ت��دق��ي��ق ع��ل��ى ال���س���ج���الت ال��ت��ج��اري��ة وامل���ال���ي���ة الن��ش��ط��ة 
الصرافة والذهب والتأمن واالستثمار واملعادن والسلع 
الثمينة وغيرها من املؤسسات املالية وغير املالية »غير 
امل��رك��زي« ولتعزيز كفاءة وفعالية  خاضعة لرقابة البنك 
ت��م ضم  ف��ي مهامه فقد  عمل املكتب ومل��ن��ع اي اخ��ت��راق��ات 
املكتب الى قطاع وكيل وزارة التجارة والصناعة مباشرة 

في الهيكل التنظيمي للوزارة.

{

جانب من جلسات مؤتمر مكافحة غسيل األموال )تصوير عبداللطيف قعدان(

القحطاني: معرض 
»إن اند أوت« 

خطوة نوعية 
جديدة لخدمة 

املجتمع واملهنة

املطيري: املعرض 
متفرد في تخصصه 
وتوافرت له جميع 
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