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غير مخصص للبيع

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«تنفيذية» املعلومات االئتمانية على طريق اإلصدار
 من املتوقع أن يعلن البنك املركزي تخليه عن حصته في «ساي نت»

مرمي بندق 

قالت مصــادر مطلعة فــي تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» إن بنك الكويت املركزي 
يستعد إلصدار الالئحة التنفيذية لقانون 
تبادل املعلومات االئتمانية، على أن يلي ذلك 
تأسيس الشركة اجلديدة لتبادل املعلومات 

االئتمانية برأسمال ٢٥ مليون دينار.
وتتضمن الالئحة القواعد املنظمة لعمل 
الشــركة، والتي تنظم العالقة بني الشركة 
والعمالء إلــى جانب املتعاملــني معها من 
مقدمــي البيانات واملعلومــات. وأوضحت 
املصادر أن الالئحة تتضمن كذلك اإلجراءات 
والقواعــد التي يتم مــن خاللها احلصول 
على تفويــض من العميــل باملوافقة على 
البيانــات واملعلومــات  االســتعالم عــن 
اخلاصــة به. وينص القانــون على التزام 
مقدمي البيانات واملعلومات بتزويد الشركة 
بالبيانات واملعلومات االئتمانية للعمالء.

وتنظم الالئحة تنفيذ بقية مواد القانون 

التي تنص في إحدى املواد على حظر جمع 
وتــداول املعلومــات والبيانــات املتعلقــة 
باحلياة اخلاصة لألشخاص وكذلك بآرائهم 
ومعتقداتهم وحاالتهــم الصحية. وتنفيذا 
للقانون تخضع أنشطة الشركة لرقابة بنك 
الكويت املركزي بهدف متابعة التزام الشركة 
بالقانون والالئحة التنفيذية وما قد يصدره 
البنــك الحقا مــن تعاميــم تتضمن بعض 
القواعد والضوابط والتعليمات. وبحسب 
القانون، للبنك املركزي حق احلصول على 
كل البيانات واملعلومات االئتمانية وتقارير 
املعلومات االئتمانية بقاعدة بيانات الشركة. 
ونص القانون على عقوبات شــديدة لغير 

امللتزمني بسرية املعلومات.
وتأسيســا خلضوع أنشــطة شــركات 
املعلومات االئتمانية - حسب نص القانون 
- لرقابة بنك الكويت املركزي، من املتوقع 
أن يعلن البنك املركزي تخليه عن حصته 
في «ساي نت» وحتديد سعر التخارج ومن 

ثم إعالنه.

عالء مجيد

كشفت بيانات صادرة عن البنك املركزي الفلبيني، 
عن ارتفــاع حتويالت العمالــة الفلبينية في الكويت 
إلى ٣٣٦٫٥ مليــون دوالر (١٠٢٫٤ مليون دينار) خالل 
اخلمسة اشهر األولى من العام احلالي، بارتفاع ١٢٫٤٪ 
ســنويا مقارنة بـــ ٢٩٩٫٤ مليــون دوالر (٩١٫١ مليون 
دينار) قاموا بتحويلها خالل الفترة نفسها من ٢٠١٨. 
وشهد شــهر مايو عودة ارتفاع حجم التحويالت، 
حيث وصلــت حتويالت العمالــة الفلبينية في مايو 
املاضــي إلى ٧٨٫٨ مليــون دوالر (ما يعادل ٢٤ مليون 
دينار) بارتفاع شــهري ٣٢٫٨٪، مقارنة بتحويل ٥٩٫٣ 
مليــون دوالر (٢٠٫٨ مليون دينار) في أبريل املاضي، 
فيما يبلغ متوســط حتويالت الفلبينيني سنويا نحو 

٨٠٠ مليون دوالر.

٣٣٧ مليون دوالر حتويالت 
العمالة الفلبينية بالكويت

«املركزي» يعكف على إجنازها متهيداً لتأسيس الشركة اجلديدة املساهمة برأسمال ٢٥ مليون دينار

الفضل إلعادة النظر في التركيبة السكانية مراعاة للجانب األمني
سامح عبداحلفيظ

دعــا النائب أحمــد الفضل 
إلى إعــادة النظر في التركيبة 
السكانية وتنظيمها مبا يناسب 
مصالــح البلــد، مشــددا على 
أهمية مراعــاة اجلانب األمني 
بعدم الســماح بتجاوز نسبة 
محددة ألي جالية في الكويت 
أســوة مبا هو معمــول به في 
الــدول األخرى. وقــال الفضل 
فــي تصريح صحافي أمس ان 
احلديث عن هذا األمر بعيد كل 
البعد عن العنصرية وأنه البد 

في التعيينات، مشددا في الوقت 
ذاته علــى وجوب منح ديوان 
احملاســبة كل الصالحيات في 
التدقيق والتفتيــش والرقابة 
علــى الشــركات التــي متلكها 
احلكومــة أو تســاهم فيهــا. 
وقال النائب رياض العدساني 
في تصريح صحافي إن الهدر 
بلغ في الشــركات التي متلكها 
احلكومة أو املســاهمة فيها ما 
قيمته ٢٩٠ مليون دينار، مبينا 
أن هــذا األمر ميثــل مخالفات 
صارخة وواضحة أوردها تقرير 

ديوان احملاسبة. 

من النظر إلى املوضوع بنظرة 
موضوعية مــن خالل األرقام، 
الفتــا إلــى أن عــدد املواطنني 
بلــغ مليونــا و٤١٩ ألفا و٥٠٧ 
كويتيني وفق آخر إحصائية، 
بينما بلغ عدد غير الكويتيني
و٤١٢  آالف  و٤١٠  ماليــني   ٣
شخصا، وبالتالي يكون إجمالي 
الســكان في الكويت ٤ ماليني 
و٨٢٩ ألفا. من جانب آخر، أكد 
النائب رياض العدساني ضرورة 
وقف الهــدر بامليزانية العامة 
للدولة وااللتزام بأبوابها وعدم 
إقحام الترضيات واحملسوبيات 

العدساني يطالب بوقف الهدر في امليزانية وعدم إقحام الترضيات واحملسوبيات في التعيينات

خالل أول ٥ أشهر  من ٢٠١٩.. وبنمو سنوي ١٢٫٤٪

أحمد الفضل

األسواق العاملية تواصل إشارات الركود االقتصادي ويبدو بورصة نيويورك عند االفتتاح أمس                                (ا.ف.پ)

رياض العدساني

«البوندسليغا» ينطلق 
اليوم.. ودورمتوند 

يسعى إلسقاط بايرن 
عن عرشه    

برشلونة يبدأ حملة 
الدفاع عن لقبه أمام 

بلباو في انطالق 
الدوري اإلسباني   

حجاج لـ «األنباء»: ال مشقة في أداء املناسك 
بفضل جهود حكومة خادم احلرمني 

«الريدز.. سوبر أوروبا».. وكلوب ميدح أدريان

 PDF الصفحة 
استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

الشعلة: تسريع جتهيزات عقود النظافة اجلديدة

٩٣٠ مواطنًا يستردون تكاليف البنية التحتية للقسائم

اقتصاديون لـ «األنباء»: شبح الركود العاملي بعيد عن الكويت
طارق عرابي - رباب اجلوهري - باهي أحمد

توقــع عدد مــن خبــراء االقتصــاد في 
تصريحات متفرقة لـ «األنباء»، أن يشــهد 
االقتصــاد العاملــي حالة مــن الركود خالل 
الفترة املقبلة، وذلك على خلفية تباطؤ النمو 
الذي يشهده االقتصاد األميركي، فضال عن 
انخفــاض العائد على الســندات األميركية 
الطويلة األمد التي انخفضت عوائدها وألول 
مرة بالتاريخ إلى ما دون الـ ٢٪ لتصل إلى 
١٫٩٧٪، والذي يعتبر مؤشرا لركود اقتصادي 
عاملي قادم، مستبعدين أن يكون لهذا الركود 
انعكاس سلبي على االقتصاد الكويتي كونه 
مرتبطــا باإلنفــاق احلكومي بشــكل أكبر. 
وتوقع احمللل واخلبيــر االقتصادي محمد 
رمضان أن يشهد االقتصاد األميركي حالة 
مــن الركود خالل الفتــرة املقبلة بعد فترة 
طويلة من الصعود املستمر، لسبب يعود 
إلى طبيعة الــدورة االقتصادية من ارتفاع 

وهبوط، وبسبب احلرب التجارية احلالية 
بــني الواليات املتحدة والصني. بدوره، قال 
الرئيس التنفيذي االسبق في شركة ايكاروس 
للصناعات النفطيــة واخلبير االقتصادي 
سهيل بو قريص، ان املؤشرات االقتصادية 
واملعطيــات احلالية تتجه الى أزمة جديدة 
تشــبه األزمة املالية العاملية في ٢٠٠٨ التي 
أربكت األسواق وخلفت وراءها آثارا كبيرة 
مازالت عالقة حتى اآلن في جدار األسواق. من 
ناحيته، تطرق الرئيس التنفيذي ملركز كورم 
للدراسات االستراتيجية طارق الرفاعي، إلى 
االستثمارات الكويتية في «هونغ كونغ»، في 
ظل األزمة التي تشهدها البالد هناك، حيث 
إن معظم اســتثمارات الكويتيني في هونغ 
كونغ يتركز في القطاع العقاري الذي يعد 
األبرز لالستثمار في تلك الدولة، مؤكدا أن 
انخفاض أسعار العقارات بعد األزمة األخيرة 
بني هونغ كونغ والصني ســيؤثر على تلك 

االستثمارات بشكل سلبي.

أكد وزير األوقاف والشؤون 
الدولــة  اإلســالمية ووزيــر 
لشــؤون البلدية فهد الشعلة 
ضرورة فرض هيبة القانون 
بإزالــة التشــوينات املخالفة 
وتيسير اإلجراءات في سبيل 

املعامــالت للمواطنني  إجناز 
بأقصى سرعة. وطالب الشعلة 
بتســريع التجهيزات الالزمة 
لتفعيل عقود النظافة اجلديدة 
قبل موعد العمل بها في أكتوبر 

املقبل.

من جانبه، أوضح مدير عام 
بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي 
أن  التعامــل اإللكترونــي قد 
قلص ٧٥٪ من املراجعني الذين 
يستخرجون شهادات أوصاف 
البناء التي تصدر الكترونيا 

دون احلاجة ملراجعة البلدية 
بعــد عملية الربــط اآللي بني 
بلدية الكويت ووزارة العدل 
واملكاتب الهندسية واملقاولني، 
وهذا دليل على جناح التعامل 

اإللكتروني.

عادل الشنان

أثار قرار املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بتعديل املادة 
٨ من قانون الرعاية السكنية 
ردود فعل مختلفة بني جموع 
املواطنني. فقد نص التعديل على 

إعفاء املواطنني من تكلفة تنفيذ 
البنية األساســية (التحتية) 
للقســائم الســكنية، وذلــك 
ألصحاب الطلبات اإلســكانية 
الذين جتاوزت فترة انتظارهم 
٥ ســنوات مــن تاريــخ فتــح 
الطلب اإلسكاني حتى التسليم 

الفعلــي. وقــد عبــر عــدد من 
املواطنني املشمولني بهذا القرار 
لـ «األنباء» عن سعادتهم بهذه 
اخلطــوة التــي متثل بشــارة 
وعيدية بالنسبة إليهم. وقال 
رئيــس جلنــة أهالــي الوفرة 
السكنية خالد املري إن القرار 

كــــان خبــرا مفرحــا لقرابــة
٩٣٠ مواطنا من أهالي الوفرة 
كون القرار سيصب في مصلحة 
املواطنني ويلغــي خصومات 
مبالغ تتــراوح بني ٨٠٠ دينار 

و٤٥٠٠ ألف دينار. 

ً املنفوحي: ٧٥٪ من شهادات أوصاف البناء تصدر إلكترونيا

أزمة هونغ كونغ تهدد االستثمارات الكويتية بعد توقعات بانخفاض أسعار العقارات

التفاصيل ص ١٥

رياضة

جانب من احلجاج العائدين مع مستقبليهم    (قاسم باشا)

شرطي يعتقل متظاهرا متضامنا مع كشمير خالل احتجاجات في لندن   (رويترز) 
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التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص٢

محليات

الفريق الشيخ فيصل النواف في غرفة حتكم عمليات املرور

النواف تفّقد آلية 
عمل الدوريات 

األمنية والكاميرات 
املرورية  

على جسر جابر: 
تطبيق القانون 

على املخالفني 
09واملستهترين

التفاصيل ص ٨

بكني حتشد على تخوم هونغ كونغ: لن نقف مكتوفي األيدي
عواصــم - وكاالت: دخل الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب على خط 
األزمــة في هونــغ كونــغ، داعيا إلى 
حلهــا بـ«إنســانية»، ورابطــا إياهــا 
بـ «املفاوضات التجارية» بني البلدين، 
فــي وقت حذرت فيه بكني من أنها لن 
تقف مكتوفة األيدي. وأكد سفير الصني 
في لندن ليو شياو مينغ أنه «إذا تدهور 
الوضع وحتول إلى اضطرابات ال تقدر 
حكومــة املنطقــة اإلداريــة اخلاصة 
السيطرة عليها فإن احلكومة املركزية 
لن تقف مكتوفة األيدي». تزامن ذلك 
مع إرسال بكني قوات حفظ النظام إلى 
احلدود اإلداريــة لهونغ كونغ، حيث 
جتمــع آالف الرجــال يرتــدون بزات 
عسكرية إضافة الى شاحنات وآليات 
مصفحة لنقل اجلند، في ملعب رياضي 
مبدينة شــينزن الواقعة على تخوم 

منطقة هونغ كونغ.

ترامب يدخل على خط األزمة ويدعو حللها بـ«إنسانية» ويربطها باملفاوضات التجارية

ملشاهدة الڤيديوقوات صينية تتجمع في ملعب شينزن قرب حدود هونغ كونغ          (رويترز)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

 التفاصيل ص ١٧

ظريف في الكويت غداً السبت.. 
و«جبل طارق» تفرج عن الناقلة «غريس ١»

عواصم - وكاالت: علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
ان وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف سيصل 
إلى البالد في زيارة رسمية غدا يبحث خاللها التطورات 
اجلارية في املنطقة والعالقــات الثنائية بني البلدين. إلى 
ذلك، فشلت الواليات املتحدة في منع اإلفراج عن الناقلة 
اإليرانية «غريس١»، وسمحت احملكمة العليا في جبل طارق 
أمس للناقلة باملغادرة رغم طلب واشنطن متديد احتجازها. 
وأكدت إيران خطيا أن حمولة «غريس ١» ليست متوجهة 
إلى سورية التي تخضع حلظر أوروبي، وطلبت السلطات 
البريطانية في جبل طارق بالتالي من احملكمة رفع احلجز 
عنها. وأوضح رئيس احملكمة القاضي أنتوني دادلي أنه لم 
يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد احلجز على السفينة 
بعدما كانــت النيابة العامة أعلنت ذلــك قبل الظهر. في 
غضون ذلك، حــذر قائد القوة البحرية للجيش اإليراني 
االدميرال حســني خانزادي القوى الدولية املتواجدة في 
منطقة اخلليج. وقال: على أعداء املنطقة، أميركا وبريطانيا 
والكيان الصهيوني، أن يعلموا أن ما أسماه «جبهة املقاومة 
اإلسالمية البحرية» هي اآلن في حال التبلور، لذا «ينبغي 
على الناهبني أن يغادروا املنطقة ســريعا، وفي غير هذه 

 التفاصيل ص ١٧احلالة سيضطرون للخروج أذالء».

18عربية وعاملية

مواجهات دامية في كشمير.. يوم حزن 
بباكستان ومودي يتباهى بإلغاء احلكم الذاتي


