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البنوك أنفقت مليار دينار خالل جائحة »كورونا«

»املركزي« يحذر من »بتكوين«: عالية املخاطر

استغالل مكاتب اس��ت��ق��دام العمالة 
امل��ن��زل��ي��ة ل��ظ��روف ان��ت��ش��ار ك��ورون��ا 
وم��غ��ادرة ع��ش��رات اآلالف منهم برفع 
األس���ع���ار، ي��س��ت��وج��ب ت��دخ��ل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل السريع 
حلل املشكلة ، االستفادة من األزم��ة في 
تطوير االستقدام خير من البقاء حتت 

رحمة املكاتب.

بني السطور

أكد نائب محافظ بنك الكويت املركزي يوسف العبيد 
سعي »امل��رك��زي« املتواصل حلماية عمالء البنوك من 

عمليات اإلحتيال واإلستثمارات عالية املخاطر.
وخالل مؤمتر صحفي مبناسبة إطالق حملة توعوية 
بعنوان »لنكن على دراي��ة« قال إن إج��راءات »املركزي« 
ساهمت بتقليل عمليات اإلحتيال وحماية املؤسسات 
املصرفية واألفراد من أدوات اإلستثمار عالية املخاطر مثل 
العمالت اإلفتراضية »بتكوين وغيرها« لعدم وجود جهة 

منظمة لها. 
من جانبه، قال رئيس احت��اد مصارف الكويت عادل 
املاجد، إن البنوك الكويتية أنفقت خالل العام املاضي 
نحو مليار دينار، منها 400 مليون دينار تكلفة تأجيل 
فوائد القروض ملدة 6 أشهر بسبب التداعيات السلبية 
جلائحة كورونا على االقتصاد الكويتي، ولدعم العمالء 
خالل األزم��ة، فيما أنفقت ال�600 مليون دينار األخرى 

كمساهمات اجتماعية خالل األزمة.
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وزير الدفاع قلد كوكبة من الضباط 
رتبهم اجلديدة 
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ول��ن  مم��ت��ازة  بتركيا  ع��الق��ات��ن��ا  ق��ط��ر: 
نفسد مسار املصاحلة اخلليجية

انهيار جزئي بجسر قيد اإلنشاء بسبب تصادم 
قالت الهيئة العامة 
للطرق وال��ن��ق��ل البري 
أم����س إن ج���س���را قيد 
اإلن���ش���اء ع��ل��ى ط��ري��ق 
ال���س���ل���ط���ان ق���اب���وس 
»ال����دائ����ري ال��س��اب��ع« 
تعرض إلنهيار جزئي 
بسبب ح��ادث إصطدام 

شاحنة.
وأوض���ح���ت الهيئة 
ف���ي ب���ي���ان ص��ح��ف��ي أن 
االن����ه����ي����ار مت���ث���ل ف��ي 
»ال����ش����دة احل���دي���دي���ة« 
اخلاصة لتدعيم االجزاء 
اخلرسانية للجسر بعد 
أن اصطدمت به شاحنة 
محملة مب��واد إنشائية 
دون وق���وع أي أض��رار 

مادية أو خسائر بشرية.
وأك����دت الهيئة أنها 
س��ت��ت��اب��ع م���ع اجل��ه��ات 
املعنية أس��ب��اب وق��وع 
احلادث حملاسبة املتسبب 
ف��ي إت���الف أي ممتلكات 
عامة ج��راء ه��ذا احل��ادث 
وات��خ��اذ ك��ل االج���راءات 

القانونية الالزمة.

شدة حديدية سقطت جراء احلادث وال أضرار مادية او بشرية
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تونس .. تعديل وزاري لتهدئة االحتجاجات

احتجاجات واسعة ضد السياسة البوليسية في تونس

ص��وت ال��ن��واب التونسيون أم��س على 
تعديل وزاري واس��ع يسلط الضوء على 
ال��ت��وت��رات السياسية ب��ن الرئيس قيس 
سعيد وال��ب��رمل��ان، فيما يتم االس��ت��ع��داد 
ل��ت��ظ��اه��رة ج��دي��دة للتنديد مب��ا أس��م��وه 
»السياسة البوليسية« في التعامل مع 

االحتجاجات.
وجتمع آالف املتظاهرين قرب البرملان 

بدعوة من 30 منظمة غير حكومية 
 ونظمت ت��ظ��اه��رات ف��ي م��دن تونسية 
ع��دة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر 
عدال وبإطالق سراح مئات احملتجن الذين 

اعتقلتهم الشرطة بعد االشتباكات.
وت��أت��ي ه��ذه اجللسة البرملانية عقب 
اض��ط��راب��ات ب��ن محتجن وش��رط��ة في 
سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البالد، 
بعد وف��اة ش��اب متأثرا بإصابته بقنبلة 

مسّيلة للدموع.

»الداخلية« تطلق خدمة نقل 
كفالة مادة »18« أونالين 

ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع���الم األم��ن��ي ب��وزارة 
الداخلية أن��ه وضمن جهود وزارة الداخلية للتحول الرقمي 
جلميع اخلدمات التي تقدمها، وتوفيرا للوقت واجلهد وسرعة 
اإلجن��از على املراجعن، قامت اإلدارة العامة لنظم املعلومات 
بالتعاون والتنسيق مع قطاع شؤون اإلقامة بإطالق خدمة نقل 
كفالة مادة )18( قطاع خاص من كفيل إلى كفيل عبر موقع وزارة 

الداخلية اإللكتروني   
وأوضحت اإلدارة، أن إطالق هذه اخلدمة تأتي استكماال ملا مت 
إجنازه من العديد من اخلدمات اإللكترونية التي مت إطالقها على 
موقع وزارة الداخلية بهدف تسهيل وتبسيط اإلج��راءات التي 

تقدمها قطاعات الوزارة خلدمة املواطنن واملقيمن.

4 فبراير آخر 
موعد للتخصيص 

على شقق
»جابر األحمد«

أع��ل��ن��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 
للرعاية السكنية الكويتية أن 
آخ���ر م��وع��د الس��ت��ق��ب��ال طلبات 
التخصيص على شقق مدينة 
جابر األحمد السكنية سيكون 
يوم اخلميس املوافق الرابع من 

شهر فبراير املقبل.
وق��ال��ت امل��ؤس��س��ة ف��ي بيان 
صحفي أمس إنه لن يتم قبول أي 
تخصيص على هذا املشروع بعد 
هذا التاريخ موضحة أن أولوية 
التخصيص ح��ت��ى ت��اري��خ 31 

ديسمبر 2019 وما قبل. 

النيادي سفيرًا جديدًا 
لإلمارات لدى البالد 

»املدنية«: مرور عام شرط 
لتغيير العنوان االنتخابي

أعلن املدير العام للهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوسي أنه سيتم منع إعادة تغيير العنوان قبل مرور عام 
لكل حاالت تغيير العنوان التي تكون من دائ��رة انتخابية إلى 
دائرة انتخابية أخرى إال أن يكون تغيير العنوان من عقار ملك 
إلى عقار ملك آخر. وقال العسعوسي إن الهيئة اعتادت تطبيق 
إجراءات جديدة في هذا املوعد من كل عام سعيا منها إلى محاربة 
التغييرات الوهمية للعناوين إذ مت إطالق خدمة تنبيهات خاصة 
ملالك العقار على موقع الهيئة على اإلنترنت في أكتوبر 2018 
التي متكن مالك العقار من متابعة أي حالة إضافة أو شطب على 

العقار الذي ميلكه.

عينت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة د.مطر حامد النيادي 
سفيرا لها لدى الكويت، حيث أدى النيادي اليمن الدستورية أمام 
نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم سفيرا لبالده لدى الكويت، والذي متنى له 

النجاح والتوفيق في مهمته ملا فيه خدمة قضايا وطنه.
وقال السفير النيادي في تغريدات على حسابه عبر “تويتر”: 
انتهيت قبل قليل من مراسم أداء القسم امام سيدي صاحب السمو 
نائب رئيس الدولة حفظة الله لتعييني سفيرا لدولة االمارات 
العربيه املتحدة في دولة الكويت الشقيقة. نسال الله التوفيق 

والنجاح في اداء هذه االمانة.

د.مطر النيادي
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