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بعد إعادة النظر في االستحواذ على »املتحد البحريني« وقبيل آخر موعد للترشيح ملجلس اإلدارة 

زيادة التمثيل احلكومي في »بيتك«

أخيراً انتبهت احلكومة إلى القطاع 
املــصــرفــي ، مــا يصير بنك أغلبية 
ملكيته للحكومة ، بينما القطاع 
اخلاص يستحوذ على أغلب كراسي 
مجلس اإلدارة ، وحتى عندما احتاج 
ــى عضو مستقل حسب  املجلس إل
شروط  احلوكمة، أخذوه من مقاعد 

احلكومة.. شيء عجيب!

بني السطور

فــي خــطــوة وصفها متابعون بأنها تــهــدف إلى 
تقليص سيطرة القطاع اخلاص على مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي -احلكومي- ، قال وزير املالية براك 
الشيتان إنه وجه الهيئة العامة لالستثمار بالتنسيق 
مع اجلهات احلكومية للعمل على عكس نسبة ملكية 
هذه اجلهات على عدد أعضاء التمثيل احلكومي في 

مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي »بيتك«.
وأضــاف الشيتان الذي يرأس مجلس إدارة هيئة 
االستثمار في تصريح لـ«كونا« أن مجلس إدارة 
الهيئة ناقش في اجتماعه أمس هذا التوجيه وكلف 

االدارة التنفيذية بالهيئة العمل بهذا الشأن.

يستقر  »أوب�����ك«  خ���ام���ات  س��ل��ة  س��ع��ر 
34.95 دوالر للبرميل عند 
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م����رض  م�����ن  ح����ال����ة   1473 ش����ف����اء 
املتعافني  وأع���داد   »19 – »كوفيد 

تواصل ارتفاعها
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ع��امل��ي��ًا..  تتضاعف  امل��م��رض��ني  وف��ي��ات 
وأميركا األكثر تضررًا

استجواب لوزير املالية ومحاور إضافية للحربي
ريا�س عواد

أعلن رئيس مجلس األمــة مرزوق 
الغامن استالم استجواب مقدم من 
النائب ريــاض العدساني إلى وزير 
املالية براك الشيتان بصفته مكون من 
5 محاور وإدراجــه على جدول عمال 

أول جلسة مقبلة.
وأوضح الغامن في تصريح صحفي 
أمــس أنــه مت اتــبــاع كافة االجـــراءات 
الالئحية بإبالغ سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء والوزير 

املعني باالستجواب.
ــه استلم كــذلــك طلبا من  وقـــال إن
النائب فيصل الكندري بإضافة ثالثة 
ــى االســتــجــواب املــقــدم من  مــحــاور إل
قبله إلى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الدكتور سعود احلربي ومت 

إبالغ الوزير بذلك.
من جانبه قــال وزيــر املالية براك 
الشيتان إنه مت إبالغه أمس بتقدمي 
االستجواب، مؤكدا أنه سيتم التعامل 
مع االستجواب وفق االطر الدستورية 

والالئحية.

جلنة تنمية املوارد خالل مناقشة اقتراحات التركيبة السكانية
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80 باملئة زيادة معدالت الفقر في إيران

نصف سكان إيران حتت خط الفقر

»االئتمان« : تأجيل أقساط 
الراغبني اعتبارًا من يونيو اجلاري

أعــلــن بنك االئــتــمــان الكويتي 
موافقة مجلس إدارتــه على تنفيذ 
ــرار تأجيل األقــســاط املستحقة  ق
على املواطنني الراغبني في التأجيل 
اعتبار مــن شهر يونيو اجلــاري 
وملدة ستة شهور ملن لم يتم تأجيل 

أقساطهم في شهر مايو املاضي.
وقال البنك أمس إن قرار مجلس 
اإلدارة صدر خالل اجتماعه ال22 
بعد تعذر قيام بعض اجلهات التي 
ينتسب إليها عمالء البنك بتأجيل 

استقطاع األقساط في شهر مايو 
املــاضــي ونــظــرا لــظــروف احلظر 

الكلي الذي شهدته البالد.
ـــاف أن املــواطــنــني الذين  وأض
مت تأجيل األقساط لهم منذ مايو 
املاضي سيتم استئناف حتصيل 
األقساط اخلاصة بهم في نوفمبر 
2020 في حني أن تأجيل األقساط 
ــــذي ســيــتــم فـــي شــهــر يونيو  ال
احلالي وملدة 6 شهور سيستأنف 

حتصيلها في ديسمبر 2020.

»التشريعية« تقر تعديالت 
قانون اإليجارات

وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية على 
اقتراحات بشأن قانون اإليجارات من بينها عدم جواز 
إخالء العني املؤجرة إذا تخلف املستأجر عن سداد األجرة 
خــالل فترة تعطيل أو وقــف العمل في املرافق العامة 
للدولة، وإنشاء دائرة ايجارات باحملكمة الكلية تشكل 
من قاض واحد تتكون من 30 دائرة إيجارات بدال من 10 

دوائر.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح 
صحافي مبجلس األمة إن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات، 

الفتا إلى أن هناك اقتراحات مت قبولها

أصــدر مركز األبــحــاث فــي البرملان 
اإليراني، تقريرا حول الوضع املعيشي 
لسكان العاصمة في طهران، وقــال إن 
خط الفقر في العاصمة اإليرانية، ارتفع 

بنسبة ثمانني باملائة منذ عامني.
وقال التقرير إن خط الفقر عام 2019 
لعائلة مكونة من أربعة أشخاص، كان 
عند حاجز 25 مليون ريال فيما ارتفع 
عام 2020 إلى 45 مليون »264 دوالرا«.

وأضـــاف التقرير، أن ارتــفــاع خط 
الفقر يعود إلى زيــادة معدل التضخم، 
ـــل املــواطــنــني، خــالل  ــاض دخ ــف ــخ وان
السنوات األخــيــرة في طــهــران، وبقية 

املدن اإليرانية.
وأشار التقرير إلى انخفاض اإلنتاج 
ــالد، بنحو 22 % وانخفاض  ــب فــي ال
مبيعات املصانع، حتى 83 % منذ تفشي 
ــارس املاضي،  فــيــروس كــورونــا فــي م
مضيفا أن منتجي األحذية واحلقائب 
ــس هــم أكــثــر املــتــضــرريــن وأن  ــالب وامل
مبيعاتهم تقلصت بنحو 92 % إلى 

 .% 98

احتاد مكاتب السفر يطالب 
بفتح مطار الكويت

ــد احتــــاد مــكــاتــب السفر  ــاش ن
والــســيــاحــة، احلــكــومــة بسرعة 
فتح مطار الكويت الــدولــي أسوة 
بالعديد مــن دول الــعــالــم ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، والتي 
بــدأت بتشغيل مطاراتها وجدولة 
رحالتها التجارية، مطالباً بالسماح 
لكل من اخلطوط اجلوية الكويتية 
وطيران اجلزيرة كمرحلة أولــى، 
بإعادة تسيير الرحالت التجارية 
املنتظمة على االقل من خالل تسيير 

ــالت الــتــجــاريــة الـــى الـــدول  ــرح ال
القريبة واملناطق التي تعافت من 
الــوبــاء. وشــدد على تطبيق كامل 
االحترازات الصحية الكاملة والتي 
أوصت بها منظمة الصحة العاملية، 
الفتاً إلــى أن الكثير من املواطنني 
واملقيمني على اســتــعــداد للسفر 
ســواء كــان لألعمال أو السياحة 
للمنتجعات واجلزر والشاليهات، 
بعيداً عن املدن الكبيرة والعواصم 

املزدحمة.

تركيا تعيد فتح حدودها 
مع العراق وإيران 

أعلنت وزيـــرة التجارة التركية روهــصــار بكجان 
أمس إعــادة فتح حــدود بالدها مع العراق وإيــران أمام 
حركة النقل الدولية. وقالت الوزيرة انه مت فتح بوابة 
غوربوالك احلدودية مع إيران وبوابة خابور مع العراق 
الستئناف حركة النقل الدولية بعد توقفها بسبب تدابير 

مكافحة فيروس كورونا املستجد 
وأوضحت أن فتح احلدود مع العراق وايران »جاءت 
بسبب تراجع تأثيرات الفيروس في البلدين وانخفاض 

معدل انتشار الفيروس في العالم«.
وأعربت الوزيرة بكجان عن املها أن يكون القرار مفيدا 

للمصدرين ولقطاع النقل وللجميع. 
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