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»جي إف إتش« توصي بإعادة النظر في قرار االنسحاب من بورصة الكويت
قالت مجموعة »جي إف إتش« إن مجلس إدارتها قرر 
رفع توصية للمساهمني بإعادة النظر في قرار االنسحاب 
م��ن ب��ورص��ة الكويت، وذل��ك ف��ي أق��رب اجتماع سيعقد 

للجمعية العامة.
وأوض��ح��ت املجموعة ف��ي ب��ي��ان ل��س��وق دب��ي امل��ال��ي، 

أمس  األحد، أن التوصية جاءت بناًء على طلب من بعض 
املستثمرين وبعد مراجعة مجلس اإلدارة ألداء سعر وحجم 

تداوالت أسهم املجموعة في بورصة الكويت.
يذكر أن مجموعة »جي إف إتش املالية« يوم 14يوليو 
أعلنت عن تعيني غ��ازي الهاجري نائباً لرئيس مجلس 

اإلدارة؛ وذلك اعتباراً من 7 يوليو 2021.
وأضافت املجموعة أن غ��ازي الهاجري يتقلد منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة وفرة الدولية لالستثمار، وهي 
شركة إلدارة األصول ويقع مقرها في دولة الكويت، ولديها 

أصول حتت اإلدارة تبلغ قيمتها 7 مليارات دوالر.

ترأس وزير النفط ووزير التعليم 
العالي الدكتور محمد الفارس وفد 
دول��ة الكويت املشارك في االجتماع 
ال��وزاري التاسع عشر ملنظمه الدول 
املصدرة للنفط وال��دول املنتجة من 
خارج أوبك )أوب��ك بلس( وذلك عبر 

تقنية االتصال املرئي.
 وشارك مع الوزير الفارس محافظ 
دولة الكويت لدى منظمة أوبك محمد 
ال��ش��ط��ي، وامل��م��ث��ل ال��وط��ن��ي ل��دول��ة 
الكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد 

الله الصباح
 وأثنى ال��وزي��ر ال��ف��ارس في بيان 
صحفي صادر من وزارة النفط ، على 
جهود سمو وزي��ر الطاقة باململكة 
العربية السعودية الشقيقة صاحب 
السمو االمير عبد العزيز بن سلمان 
خاصة وجهود نائب رئيس الوزراء  
وزي��ر الطاقة في جمهورية روسيا 
االحتادية السيد الكسندر نوفاك من 
خالل مشاوراتهما املتواصلة واملكثفة 
بهدف جمع الشمل ل��دول اوب��ك بلس 
والتأكيد على اس��ت��م��رار االنسجام 

والتناغم داخ��ل منظومه اوب��ك بلس 
والتي تكللت بالوصول ال��ي اتفاق 
بتوافق جماعي يستهدف استقرار 
االس���واق ف��ي العالم وي��دع��م جهود 

تعافي االقتصاد في العالم
كما أكد الوزير الفارس على سعى 
اوبك بلس املتواصل لتأمني االمدادات 
النفطية في االسواق ، وجناح جهودها 
في حتقيق توازن السوق ، و التوصل 
التفاق يقضي بزياده شهريه مبقدار 
400 الف برميل يوميا تبدا من شهر 
اغسطس 2021 ، واالتفاق على متديد 
االتفاق احلالي والذي ينتهي في شهر 
ابريل الي شهر  ديسمبر 2022  وأن 
ه��ذا القرار يأخذ في اعتباره بعض 
املستجدات في االسواق ومنها املطالب 
ب���إدخ���ال ت��ع��دي��الت ع��ل��ى األس���اس 
املرجعي لبعض ال��دول األعضاء في 
أوب��ك بلس الحتساب أية مستويات 
للتخفيضات في مستويات االنتاج 
مستقبال ح��س��ب دواع����ي اس��ت��ق��رار 
األس��واق ضمن اتفاق التمديد والذي 
يبدأ العمل فيها من شهر مايو 2022 ، 

وشدد أن هذا االتفاق سيكون له آثاره 
اإليجابية في استقرار االسواق خالل 

عامي 2021 و 2022
 وعبر عن سعادته بتأكيد أجواء 
الترابط داخل اللحمة اخلليجية من 
خ��الل التواصل بني الشقيقتني على 
كافة املستويات بني اململكة العربية 
السعودية ودولة االم��ارات املتحدة، 
وه��و ام��ٌر تدعمه دول��ه الكويت على 
الدوام وتسعى الستمراره بني االشقاء 

ملصلحه املنطقة.
 وق��د أش��اد ال��وزي��ر بتحقق إجناز 
لدوله الكويت من خالل رفع األساس 
املرجعي الحتساب مستويات اإلنتاج 
املقررة مستقبال لدوله الكويت مبقدار 
150 ألف برميل يوميا وذل��ك ضمن 
اتفاق التمديد والذي يبدا العمل به في 
شهر مايو 2022، وال��ذي جاء ثمره 
تظافر عدة جهود مخلصه داخل دولة 

الكويت.
 وأك��د وزي��ر النفط على تضامن 
دول��ة الكويت مع جهود أوب��ك بلس 
التي جنحت في التوصل الي اتفاق 

جماعي وأنها تدعم القرار اجلماعي 
من خالل التوافق الذي مت بني الدول 
داخ���ل أوب���ك ب��ل��س، وه���و م��ا ِي��ع��زز 
أجواء التفاؤل التي سادت االجتماع، 
ودور أوب��ك بلس ف��ي العمل ب��روح 
الفريق ال��واح��د ملواجهة التحديات 
التي تواجه أس��واق النفط، مشدداً 
على التزام الكويت الكامل على القيام 
ب��دوره��ا املعهود داخ��ل املنظمة من 
خالل تكريس جهودها نحو استقرار 
األس��واق النفطية وتعافي االقتصاد 

العاملي.
 وذك�����ر ال���ف���ارس أن ال��ع��وام��ل 
اإليجابية املتمثلة في حتسن ملحوظ 
اساسيات السوق، أيضا تدعم اجواء 
التفاؤل وأن توسع دول العالم في 
التطعيم ض��د ف��ي��روس ك��ورون��ا قد 
س��اه��م ف��ي ت��ع��زي��ز ت��وق��ع��ات النمو 
االق��ت��ص��ادي ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��ودة 
تدريجيه للتنقل والسفر في العديد 
من بلدان العالم مما يرفع معدل تنامي 
الطلب العاملي على النفط، مبينا أن 
ذلك األمر انعكس على أسواق النفط 

والتي تشهد مزيداً من التوازن،
 وذك���ر ال���ف���ارس أن اوب���ك بلس 
ت���ت���وخ���ى احل������ذر ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

باستراتيجية رف��ع االن��ت��اج وسط 
حتديات أس��واق النفط والتي سيتم 
مراجعتها بشكل دوري ف��ي إط��ار 

حتقيق االستقرار لألسواق، علماً بأنه 
سيتم انعقاد االجتماع القادم في بداية 

شهر سبتمبر 2021

وزير النفط ووزير التعليم العالي يشارك في اجتماعات أوبك بلس

اع���ل���ن ب��ن��ك ب���وب���ي���ان عن 
تشجيعه للجميع الستخدام 
خدمة إرسال واستقبال العيادي 
إلكترونياً وذل��ك عبر استخدام 
تطبيق )  عيديتي ( وذل��ك في 
إطار دعم املبادرة التي طرحها 
بنك الكويت املركزي بالتعاون 
م��ع البنوك الكويتية وشركة 
اخل���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة اآلل��ي��ة 

.K-Net املشتركة
وقال البنك في بيان صحفي 
» ي��ع��د تطبيق عيديتي ال��ذي 
اطلقه بنك الكويت املركزي من 
العالمات ال��دال��ة على التوجه 
السريع نحو التحول الرقمي 
للتعامالت املصرفية اليومية 
للعميل وه��ي االستيراتيجية 
التكنولوجية احل��دي��ث��ة التي 
يتبناها البنك املركزي والبنوك 

الكويتية . 
وأض����اف ال��ت��ص��ري��ح » يعد 
ت��ط��ب��ي��ق ع��ي��دي��ت��ي االول من 
ن��وع��ه على مستوى املنطقة ، 

حيث تتوافر مجموعة مميزة 
م���ن خ���دم���ات ال���دف���ع ال��س��ري��ع 
والتحويل االل��ك��ت��رون��ي ال��ذي 
من خالله ميكن احلصول على 
خدمات مرنة وآمنة وسريعة، 
مؤكداً انه تزامناً مع اقتراب عيد 
االضحى املبارك يوفر التطبيق 

خدمة رقمية متطورة ألرس��ال 
واستقبال العيادي الكترونياً 

بكل سهولة وسرعة.
وأكد بنك بوبيان أن استخدام 
تطبيق عيديتي يهدف الى نشر 
ث��ق��اف��ة التقليل م��ن اس��ت��خ��دام 
االوراق النقدية واالعتماد على 

ال��ط��رق الرقمية احل��دي��ث��ة في 
التعامالت املالية بجانب التقليل 
من زيارة االفرع للحصول على 
اخلدمة جتنباً لالزدحام داخل 
اف��رع البنوك وأج��ه��زة السحب 

اآللي.
وأض�����اف ال��ب��ن��ك » دع��م��ن��ا 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق وال��ت��ح��ف��ي��ز على 
استخدامه يأتي مواتياً لتوجهات 
بنك بوبيان في التحول الرقمي 
والتشيجع نحو زي��ادة القبال 
على اخلدمات املصرفية الرقمية 
بشكل سهل وميسر يتناسب 
من طبيعة العصر احلالي التي 
تتطلب ال��س��رع��ة وال��ب��س��اط��ة 

واالمان«.
ومي���ك���ن ع���ب���ر ال��ت��ح��دي��ث 
اجل���دي���د ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق إرس����ال 
العيدية إلكترونياً وبخطوات 
س��ري��ع��ة وم��رن��ة بحيث ميكن 
استخدامها بسهولة م��ن كافة 
الشرائح العمرية دون اإلخالل 
باالشتراطات الرقابية واالمنية.

دعمًا ملبادرة بنك الكويت املركزي

وقعت إح��دى الشركات املدعومة من »بوبيان« يحفز اجلميع على استخدام تطبيق عيديتي
ص��دوق ال��ث��روة ال��س��ي��ادي الكويتي إلى 
جانب إكسون موبيل وروي��ال داتش شل 
صفقات مؤقتة ف��ي م��ش��روع استخالص 
الكربون وتخزينه، ال��ذي يقع في شمال 
شرقي اسكتلندا، مبا يجمع بعضاً من أكبر 

املشغلني في بحر الشمال باململكة املتحدة.
ويستهدف امل��ش��روع أن يكون واح��داً 
من أوائ��ل املشاريع التشغيلية الرئيسية 
الستخالص الكربون وتخزينه في اململكة 
امل��ت��ح��دة، ب��ح��ل��ول منتصف ه���ذا العقد، 
استخالص الكربون من مستودعات سانت 
فيرغوس؛ إذ يأتي نحو ثلث الغاز الطبيعي 
املستهلك في اململكة املتحدة،حسب موقع 

مباشر .
وتغطي مذكرات التفاهم التي مت اإلعالن 
عنها مستودعني من املستودعات الثالث 
في سانت فيرغوس، أحدهما مملوك بشكل 

مشترك إلكسون موبيل وشل.
واملستودع اآلخر مملوك لشركة خطوط 
أنابيب النفط والغاز البريطانية نورث سي 
ميدسترمي بارتنرز اململوكة بشكل مشترك 
من الهيئة العامة لالستثمار وصندوق جي 
بي مورجان الستثمارات البنية التحتية، 
واشترت مستودع النفط وخطوط أنابيب 

التغذية الرئيسية عام 2015.

وميثل توقيع مذكرة التفاهم لبدء هذا 
العمل املهم في شأن انبعاثات ثاني أكسيد 
ال��ك��رب��ون ف��ي س��ان��ت ف��ي��رغ��وس، إجن���ازاً 
مهماً ف��ي م��ش��روع؛ إذ تخطط الشركات 
املسؤولة عن املشروع إلى توسعته بحيث 

يتم تخزين أكثر من 20 مليون طن من 
انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً 
من اسكتلندا واململكة املتحدة، وفي بعض 
احل��االت من أوروب��ا بحلول منتصف عام 
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للشهر ال��ث��ال��ث على ال��ت��وال��ي، 
ارتفعت حيازة دول��ة الكويت من 
سندات اخل��زان��ة األمريكية خالل 
شهر مايو امل��اض��ي؛ وذل��ك حسب 
التقرير الشهري ل��وزارة اخلزانة 

األمريكية.
بلغت حيازة الكويت من السندات 
في مايو 2021 نحو 45.9 مليار 
دوالر، ب��ارت��ف��اع س��ن��وي 5.28% 
عن مستواها في الشهر املناظر من 

2020 البالغ 43.6 مليار دوالر.
وشهرياً، منت حيازة الكويت من 
سندات اخل��زان��ة ب�%0.22، علماً 
بأنها كانت تبلغ 45.8 مليار دوالر 

في أبريل 2021.
وطبقاً لبيانات وزارة اخلزانة، 
وزع��ت ح��ي��ازة دول��ة الكويت بني 
34.15 مليار دوالر سندات طويلة 
األجل، و11.79 مليار دوالر سندات 

قصيرة األجل.
وواص���ل���ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
السعودية احتالل املركز األول في 
حيازة السندات األمريكية بواقع 
127.3 م��ل��ي��ار دوالر، وتبعتها 
اإلم��ارات العربية املتحدة ب�57.3 
مليار دوالر، ث��م ال��ك��وي��ت. وعلى 
املستوى العاملي، جاءت اليابان في 
املركز األول مستحوذة على سندات 
خ��زان��ة أم��ري��ك��ي��ة بقيمة 1.266 
تريليون دوالر، وتبعتها الصني 
ب�1.078 تريليون دوالر، ثم اململكة 

املتحدة ب�467.7 مليار دوالر.
وبشكل ع��ام، ارتفعت سندات 
اخلزانة األمريكية في مايو املاضي 
ب�7.135 تريليون دوالر، بنمو 
%1.61 عن مستواها في الشهر 
املقارن من العام السابق عند 6.978 
تريليون دوالر، م��ع من��و شهري 

.0.92%

ُي��ش��ار إل���ى أن م��ا تفصح عنه 
اخل��زان��ة األمريكية ف��ي بياناتها 
ال��ش��ه��ري��ة ه��و اس��ت��ث��م��ارات دول 
اخلليج ب��أذون وس��ن��دات اخلزانة 
األم��ري��ك��ي��ة ف��ق��ط، وال تشمل تلك 
االستثمارات األخ���رى بالواليات 
املتحدة، س��واء كانت حكومية أو  

خاصة.
وتعد سندات اخلزانة األمريكية 
وسيلة جلمع األم����وال وال��دي��ون 
من ال��دول واملؤسسات، وتسددها 
احل���ك���وم���ة ع��ن��د ح���ل���ول م��ي��ع��اد 
استحقاقها الذي يختلف حسب أجل 
السند. ه��ذا وارت��ف��ع إجمالي قيمة 
االستثمارات العاملية في أذون��ات 
وسندات اخلزانة األمريكية حتى 
نهاية مايو ، بنسبة 0.9 باملئة إلى 

7.135 تريليونات دوالر، مقابل 
7.07 تريليونات في الشهر السابق 
ل���ه. وب��ح��س��ب م��س��ح األن��اض��ول 
لبيانات وزارة اخلزانة األمريكية 
الصادرة، السبت، تصدرت اليابان 
ح��ائ��زي ال��س��ن��دات األم��ري��ك��ي��ة ب� 
1.266 تريليون دوالر في مايو، 

مقابل 1.277 تريليون أبريل.
في املرتبة الثانية حلت الصني 
ب�1.078 تريليون دوالر مقارنة 

ب�1.096 تريليون.
وكانت الصني أكبر مستثمر في 
سندات اخلزانة األمريكية على مدى 
سنوات، إال أن اليابان تفوقت عليها 
اعتبارا من يونيو 2019، بعد أن 
عصفت ح��رب جتارية بالعالقات 
االقتصادية بني الواليات املتحدة 

والصني. في املركز الثالث جاءت 
اململكة املتحدة باستثمارات 467.7 
مليار دوالر، مقابل 431.8 مليارا، 
وراب��ع��ة أيرلندا ب��� 304.9 مليار 
دوالر مقابل 307 م��ل��ي��ارا، على 

أساس شهري.
وص���ع���دت اس��ت��ث��م��ارات دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، في 
أذون وسندات اخلزانة األمريكية، 
بنسبة 4 باملئة، على أساس شهري 
في مايو املاضي إلى 243.8 مليار 

دوالر.
وبلغت استثمارات دول مجلس 
التعاون في أذون وسندات اخلزانة 
األمريكية، 234.5 مليار دوالر حتى 

أبريل.
وأظهرت البيانات أن السعودية 
أك��ب��ر ح��ائ��زي دول اخل��ل��ي��ج في 
السندات األمريكية، باستثمارات 
127.3 مليار دوالر حتى نهاية 
مايو، مقابل 130.3 مليار دوالر 

حتى نهاية أبريل املاضي.
وج���اءت اإلم����ارات ف��ي املرتبة 
الثانية، بإجمالي استثمارات 57.3 
مليار دوالر، مقارنة ب� 43.7 مليار 

دوالر في الشهر السابق له.
وحلت الكويت في املرتبة الثالثة، 
بإجمالي استثمارات بلغت 45.9 
مليار دوالر، ث��م قطر 7.1 مليار 
دوالر، وسلطنة ُعمان 5.4 مليار 
دوالر، وتذيلت البحرين القائمة 

ب�828 مليون دوالر.
وما تعلنه اخلزانة األمريكية في 
بياناتها الشهرية، هو استثمارات 
دول اخلليج ف��ي أذون وس��ن��دات 
اخلزانة األمريكية فقط، وال تشمل 
االستثمارات األخ��رى في الواليات 
املتحدة س��واء كانت حكومية أو 

خاصة.

للشهر الثالث على التوالي

حيازة الكويت من سندات اخلزانة 
األميركية ترتفع للشهر الثالث

د. محمد الفارس خالل مشاركته في االجتماع

الصني تختبر اليوان 
الرقمي بصفقات تتجاوز 

5 مليارات دوالر
 

أعلن املصرف املركزي الصيني، أن الصني التي تعمل 
على إطالق عملة رقمية، أنهت عمليا اختباراتها في هذا 

املجال بصفقات جتاوزت قيمتها خمسة مليارات دوالر.
وال���ي���وان ال��رق��م��ي ه��و وس��ي��ل��ة مستقبلية للدفع 
اإللكتروني عبر الهواتف الذكية ميكن أن حتل مكان 
العمالت املعدنية واألوراق النقدية التي حتمل صورة 

الزعيم الصيني الراحل ماو تسي توجن.
والصني التي كانت تفكر في املشروع منذ 2014، 
لكنها كثفت التجارب في األشهر األخيرة، هي واحدة من 

أكثر الدول تقدما في هذا املجال، وفقا ل�«الفرنسية«.
إال أن البنك املركزي قال إنه »ليس هناك جدول زمني 
إلطالق العملة االفتراضية رسميا«. لكن اليوان الرقمي 
سيظهر للمرة األول��ى ع��ام 2022 في دورة األلعاب 

األوملبية الشتوية في بكني.
وأكد البنك املركزي الذي سيكون مسؤوال عن إصدار 
هذه العملة التي ستكون قيمتها مماثلة لقيمة اليوان، أن 
»األجانب الذين يزورون الصني سيكونون قادرين على 
احلصول عليها دون احلاجة إلى فتح حساب مصرفي 
في البالد«. وقالت وثيقة رسمية، »بالنظر إلى املستقبل، 
سيستجيب بنك الشعب الصيني بنشاط مل��ب��ادرات 
مجموعة العشرين واملنظمات الدولية األخ��رى بشأن 
حتسني املدفوعات عبر احل��دود، واستكشاف إمكانية 
تطبيق العملة الرقمية للبنك املركزي في السيناريوهات 
عبر احل���دود«. وأش��ارت إل��ى أن بنك الشعب الصيني 
سيستكشف برامج دف��ع جتريبية عبر احل��دود على 
أساس خبرة التجارب احمللية والطلب الدولي، بشرط 
االحترام املتبادل للسيادة النقدية واالمتثال للقوانني 
املعنية. وقالت إن البنك املركزي سيعمل أيضا مع البنوك 
املركزية والسلطات النقدية ذات الصلة لوضع ترتيبات 
التبادل وآليات التعاون التنظيمي بشأن العملة الرقمية.

وم��ن��ذ أش��ه��ر ع���دة، جت��رى جت���ارب على املستوى 
احمللي، خصوصا في شنغهاي، حيث تلقى سكان أمواال 
افتراضية على هواتفهم ميكنهم استخدامها في بعض 

احملال التجارية.
وأوض��ح البنك املركزي، أن نحو 35.4 مليار يوان 
)5.4 مليارات دوالر( من التعامالت أجريت، مشيرا إلى 
أن أكثر من 20.8 مليون شخص كان بإمكانهم الدفع 

باليوان الرقمي.
ويقول بنك التسويات الدولية، إن هناك نحو 60 
»جهة« تعمل على عمالت افتراضية أو دخلت مرحلة 
جتريبية. لكن جزر البهاماس هي وحدها التي متلك 

رسميا عملة رقمية وطنية حتى اآلن.

مخاطر متزايدة حتدق 
بعمليات قطاع األعمال 

في هوجن كوجن
ح��ذرت الواليات املتحدة قطاع األعمال األمريكي من 
مخاطر متزايدة حتدق بعملياته في هوجن ك��وجن، بعد 
فرض بكني قانونا صارما لألمن القومي، في وقت يفكر فيه 
عدد متزايد من الشركات الغربية في مغادرة هذا املركز 

املالي التاريخي.
كذلك، فرضت الواليات املتحدة عقوبات على سبعة 
مسؤولني صينيني في ه��وجن ك��وجن، بعد أن كانت قد 
تعهدت باتخاذ إج��راءات إثر فرض الصني قانون األمن 

القومي الصارم قبل عام في املدينة.
وقال أنتوني بلينكن وزير اخلارجية في بيان البارحة 
األول��ى، »إن بكني قوضت سمعة هوجن كوجن في احلكم 
اخلاضع للمساءلة والشفافية وف��ي اح��ت��رام احلريات 
الفردية، وخلفت بوعدها ترك الدرجة العالية من احلكم 

الذاتي في هوجن كوجن بدون تغيير ملدة 50 عاما«.
ووفقا ل�«الفرنسية«، أضاف »نبعث برسالة واضحة 
مفادها أن الواليات املتحدة تقف بحزم مع أهالي هوجن 

كوجن«.
وفي مذكرة طال انتظارها وسبق أن نددت بها الصني، 
أبلغت الوكاالت احلكومية األمريكية التي تقودها وزارة 
اخلارجية الشركات بأنها تواجه مخاطر متزايدة في 

هوجن كوجن.
وقالت »نتيجة لهذه التغييرات، يجب أن يكونوا على 
علم باملخاطر احملتملة على السمعة واملخاطر التنظيمية 
واملالية وفي بعض احلاالت املخاطر القانونية املرتبطة 
بعملياتهم ه��ن��اك«. وأق��رت امل��ذك��رة ب��أن ه��وجن كوجن، 
املستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصني في 
1997 »لديها عديد من االمتيازات االقتصادية« مقارنة 

بالبر الرئيسي مبا في ذلك حماية أقوى للملكية الفكرية.
لكنها أشارت إلى تغير املشهد السياسي مبوجب قانون 
األمن القومي مبا في ذلك اعتقال مواطن أمريكي، هو جون 

كالنسي احملامي البارز في مجال حقوق اإلنسان.
وف��رض��ت الصني القانون ف��ي )يونيو( 2020 بعد 
احتجاجات ضخمة تخللتها أحيانا أعمال عنف، كانت 
تطالب باحلفاظ على احلقوق األساسية التي وعدت بها 

املدينة قبل إعادتها إلى الصني.
ووج��ه��ت االت��ه��ام��ات مبوجب ال��ق��ان��ون إل��ى عشرات 
األشخاص مبن فيهم جيمي الي قطب اإلعالم ومشرعون 

سابقون وناشطون مؤيدون للدميقراطية.
كما حذرت املذكرة األمريكية من زي��ادة املخاطر على 
خصوصية البيانات وتضييق الوصول إلى املعلومات، 
الفتة إلى إغالق صحيفة »أبل ديلي« الرائدة التي كانت 

تؤرق السلطات.


