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الفائض  45مليون ًا واحتياطي األجيال  630مليون ًا

م���ي���رك���ل :ن��ع��م��ل ع��ل��ى إي���ج���اد ح��ل��ول
لتفادي التصعيد مع إيران

 6.3مليار دينار إيرادات  4أشهر
سجل فائض املوازنة العامة لدولة الكويت خالل األربعة
األشهر األولى من العام املالي - 2019 - 2020بعد خصم
احتياطي األجيال القادمة -مبلغ  44.8مليون دينار  ،مقارنة
بـفائض  1.53مليار دينار في األربعة األشهر األول��ى من
العام املالي  ،2018 – 2019أي أن الفائض تراجع بنسبة
 97.06باملائة على أس��اس سنوي ،وف��ق التقرير الشهر
لوزارة املالية الصادر أمس األربعاء.
وسجل الفائض إلى  674.78مليون دينار خالل فترة
األربعة أشهر قبل حتويل حصة احتياطي األجيال القادمة
بقيمة  630.04مليون دينار.
وكانت املالية قامت بتحويل نحو  666.18مليون دينار
الحتياطي األجيال القادمة بالفترة املماثلة من . 2018
وبلغت قيمة إي��رادات الكويت في األربعة األشهر 6.30
مليار دينار ،متثل  25.4باملائة من إجمالي املقدر حتقيقه في
العام املالي  2019 - 2020والبالغ  15.81مليار دينار.
وبشأن املصروفات ،بلغت جملة املصروف وااللتزام من
مطلع أبريل  2019وحتى نهاية يوليو السابق  5.63مليار
دينار ،تشكل  25باملائة من املقدر في املوازنة العامة عند
 22.50مليار دينار.

أمير قطر :قانون جديد لـ«مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب»
أصدر سمو امير قطر الشيخ متيم
بن حمد أمس قانونا جديدا ملكافحة
غسل األم��وال ومتويل اإلره��اب يحل
محل ق��ان��ون مم��اث��ل ص��در ف��ي عام
.2010
واعلن مصرف قطر املركزي في
بيان ان القانون اجلديد جاء ملكافحة
غسل األم��وال ومتويل اإلره��اب بكل
أشكاله وفقا ألحدث املعايير الدولية
امل��ع��ت��م��دة م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
الرئيسية مبا فيها مجموعة العمل
املالي “فاتف” .
واض��اف ان القانون اجلديد هو
ثمرة اجل��ه��ود احلثيثة التي بذلها
م��ص��رف قطر امل��رك��زي بالتعاون
مع ال���وزارات واجل��ه��ات احلكومية
األخرى األعضاء في اللجنة الوطنية
مل��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�����وال ومت��وي��ل
اإلره��اب والتي تضطلع مبسؤولية
حماية النظام املالي لقطر من مخاطر
غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
واك��د ان القانون اجل��دي��د يحدد
املتطلبات القانونية امللزمة لقطاع
األعمال والقطاعات املالية ذات الصلة
مبكافحة غ��س��ل األم����وال ومت��وي��ل
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بني السطور

سمو امير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

اإلره��اب مبا في ذل��ك املنظمات غير
ال��ه��ادف��ة للربح وخ��دم��ات حتويل
األم���وال .وبحسب البيان فقد حدد
القانون العقوبات على كل من يخالف
أح��ك��ام��ه وت��ش��م��ل ف���رض ج���زاءات

مالية على امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة أو
األعمال واملهن غير املالية احملددة أو
املنظمات غير الهادفة للربح املخالفة
كما تشمل احلبس لكل شخص تتم
إدانته بجرمية متويل اإلرهاب.

ك��م��ا اك���د ان ال��ق��ان��ون اجل��دي��د
سيساهم في تعزيز ال��دور الريادي
اإلقليمي لقطر والتزامها الدولي
في مكافحة غسل األم���وال ومتويل
اإلرهاب.

أعلنت النيابة العامة انتهاء التشغيل التجريبي ملشروع الربط
اآللي بني نيابة شؤون التنفيذ اجلنائي والتعاون الدولي وبلدية
الكويت تنفيذا ً لتوصيات جلنة دراس��ة وتفعيل آلية حتصيل
مستحقات ال��وزارات ،التي أقرها مجلس الوزراء وتكليف جهاز
متابعة األداء احلكومي مبتابعتها .
وقالت النيابة العامة في بيان لها  ،أنه وفي أطار التنسيق
والتعاون بني النيابة العامة وبلدية الكويت  ،انتهى فريق
عمل حتصيل مبالغ الغرامات احملكوم بها بالنيابة العامة من
التشغيل التجريبي ملشروع الربط اآللي بني نيابة شؤون التنفيذ
اجلنائي والتعاون الدولي وبلدية الكويت ،واخل��اص بوقف
إجن��از معامالت األف��راد لدى قطاعات بلدية الكويت الذين لم
يسددوا الغرامات احملكوم بها عليهم وذلك احلني استيفاء حق
الدولة في حتصيل تلك الغرامات .
وتابع البيان “ ويهيب فريق العمل باملواطنني واملقيمني سرعة
س��داد الغرامات احملكوم بها عليهم  -عن طريق بوابة العدل
اإللكترونية أو أقسام تنفيذ األحكام اجلزائية ومراكز اخلدمة
بوزارة العدل  ،أو أجهزة اخلدمة الذاتية ( ) KIOSK

 4.5مليون راكب مبطار
الكويت في  3أشهر
قالت اإلدارة العامة للطيران املدني أمس إن إجمالي عدد
الركاب في مطار الكويت الدولي بلغ 4.5مليون راك��ب خالل
االشهر الثالثة املاضية.
وأوضحت االدارة في لها ان عدد املغادرين منهم بلغ 2.3
مليون مسافر بينما وصل عدد القادمني الى  2.1مليون مسافر.
وأضافت أن إجمالي حركة طائرات الركاب في نفس الفترة
 31.4الف طائرة بلغ عدد املغادرة منها نحو  15.7الف طائرة في
حني وصل عدد القادمة إلى  15.7الفا.
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إق���ال���ة ج�����وزاك ع��ل��ى ط���اول���ة «احت����اد
الكرة»
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 38مليار دوالر احتياطي
النقد األجنبي بالكويت

أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية عن إدانة
واستنكار دولة الكويت و”بأشد العبارات” ما أعلن
عنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو حول
عزمه ضم أراض من الضفة الغربية احملتلة عام 1967
حال فوزه في االنتخابات القادمة.
وأكد املصدر أن مثل هذا اإلعالن يعد اعتداء خطيرا ً
وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا
للقانون ال��دول��ي وميثاق األمم املتحدة وق���رارات
الشرعية الدولية ذات الصلة فضال عما ميثله من
تقويض للجهود الهادفة إلى إح�لال السالم العادل
والشامل .إلى ذلك اعتبر رئيس مجلس النواب األردني
عاطف الطراونة ،أن تعهد نتنياهو ضم غور األردن في
حال إعادة انتخابه يضع اتفاقية السالم املوقعة بني
اململكة وإسرائيل منذ عام  1994على احملك .

ارتفعت قيمة االحتياطي األجنبي لدولة الكويت خالل
شهر يوليو السابق بنسبة  5.01باملائة على أساس
سنوي ،وذلك وفق اإلحصائية النقدية الشهرية الصادرة
عن بنك الكويت املركزي أمس األربعاء.
وسجل االحتياطي األجنبي الرسمي للكويت في يوليو
السابق  11.588مليار دينار أي  38.236مليار دوالر،
مقارنة بــ 11.035مليار دينار أي  36.412مليار دوالر
في الشهر املناظر من .2018
وعلى أس��اس شهري ،منا االحتياطي بنسبة 0.69
باملائة ،عن مستواه في يونيو  2019البالغ 11.508
مليار دينار .وطبقاً لبيانات املركزي الكويتي ،فقد تلقى
االحتياطي األجنبي للكويت دعما ً الرتفاع مجموع العملة
والودائع خالل يوليو السابق بنسبة إلى  10.835مليار
دينار ،مقابل  10.332مليار دينار في الشهر نفسه من
العام السابق ،مع منوها شهريا ً بـ  0.58باملائة.

اعلن بنك الكويت املركزي أمس ادخال تعديالت على قواعد
ونظم احلوكمة في البنوك احمللية تتمثل في اضافة االعضاء
املستقلني في تشكيل مجالس ادارات البنوك واللجان املنبثقة
عن املجلس .وقال محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل
في تصريح صحفي ان التعديالت التي اعتمدها مجلس ادارة
املركزي تأتي في اطار جهود البنك املستمرة في مجال مراجعة
وحتديث ما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية.
واشار احملافظ إلى أن هذا التعديل تضمن أيضا أال يقل عدد
األعضاء املستقلني عن أربعة ومبا ال يزيد على نصف عدد
أعضاء املجلس وهو احلد األعلى املسموح به مبوجب قانون
الشركات .واوضح انه يجوز مبوجب هذه التعديالت اال يقل
عدد األعضاء املستقلني عن عضوين اثنني بداية من  30يونيو
املقبل وعن أربعة أعضاء بداية من  30يونيو  2022وذلك من
أجل عدم احداث طلب مفاجئ على األعضاء املستقلني والسماح
للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
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األردن :اتفاقية السالم مع إسرائيل «على احملك»

ربط آلي بني «البلدية» و«النيابة
العامة» لتحصيل الغرامات

ال�����ه�����اش�����ل :ال����ق����ط����اع امل����ص����رف����ي ف��ي
الكويت يشكل عصب النظام املالي

 4أعضاء مستقلني في
مجالس إدارات البنوك

الكويت تدين وتستنكر تصريحات نتنياهو

قوات االحتالل تهدم منزالً فلسطينيا ً في القدس

تتكرر كل سنة نفس املشاكل في بداية العام
الدراسي وتكثر شكوى األهالي من عدم وجود
تكييف ونقص الكتب والزحام أوق��ات دخول
الطلبة للمدارس وخروجهم منها ..هل فكرت
وزارة التربية بحلول جذرية؟ عندكم فترة
األج��ازة التي تزيد عن ثالثة أشهر ..فوضى
وف��س��اد ف��ي ع��ق��ود الصيانة ت��وح��ي بوجود
تنفيع ..رحمة باألطفال ..لو أعطال التكييف
في بيوتكم ما أخذت وقت لإلصالح.
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