
● محمد الشرهان
ــر إدارة الـــعـــاقـــات  ــديــ قــــــال مــ
الــعــامــة واالعــــــام بـــقـــوة اإلطـــفـــاء 
العام العقيد محمد الغريب إنه 
واستمرارا لدور قوة االطفاء العام 
فــي مــتــابــعــة ورصــــد المخالفين 
حـــمـــايـــة لــــــــأرواح والــمــمــتــلــكــات 
وحــــفــــظ األمـــــــن الــمــجــتــمــعــي فــي 
جميع محافظات الكويت، قامت 
فرق قطاع الوقاية صباح أمس، 
بــحــضــور نــائــب الــرئــيــس لقطاع 
الوقاية اللواء خالد فهد، بضبط 
ومخالفة وإنذار عدة مخازن في 
منطقة أمــغــرة، لعدم استيفائها 
اشتراطات السامة والوقاية من 
الــحــريــق، ومــزاولــتــهــا لأنشطة 
دون تــرخــيــص مــعــتــمــد مـــن قــوة 

اإلطفاء العام.

ــريــــب أن فـــرق  ــغــ وأضـــــــــاف الــ
التفتيش التابعة لقوة اإلطفاء 
مــســتــمــرة فــي مــاحــقــة الــمــواقــع 
ــراءات  ــ الــمــخــالــفــة، واتـــخـــاذ اإلجـ

القانونية بحقها، بهدف تحقيق 
السامة المجتمعية والوقاية 

من مخاطر الحريق.

● محمد الشرهان
ــــات األمـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــحـ ــ أســــــفــــــرت الـ
والمرورية لماحقة المستهترين 
ومــرتــكــبــي الــمــخــالــفــات الــمــروريــة 
الــجــســيــمــة عــــن تـــحـــريـــر 39 ألــفــا 
و168 مخالفة مرورية، وحجز 12 
مركبة ودراجـــة نارية، وإحالة 66 
مخالفا الـــى نــظــارة حجز االدارة 
 
ً
العامة للمرور، وإحــالــة 40 حدثا
ــبـــط 7  ــى نـــيـــابـــة االحـــــــــداث، وضـ ــ الـ
مركبات مطلوبة من جهات أمنية 
وقضائية، فضا عن إلقاء القبض 
على 21 شخصا مطلوبا لــإدارة 

الــعــامــة للتنفيذ الجنائي وإدارة 
التنفيذ المدني.

ــال ضـــابـــط قــســم الــعــاقــات  ــ وقــ
الــــعــــامــــة والــــتــــوعــــيــــة الــــمــــروريــــة 
بــــــاالدارة الــعــامــة لــلــمــرور النقيب 
عبدالله بوحسن، في تصريح، إن 
االحصائية االسبوعية الصادرة 
عــــن قـــطـــاع الــعــمــلــيــات الـــمـــروريـــة 
أظهرت ان ادارة العمليات المرورية 
احتلت المرتبة االولى في تسجيل 
المخالفات الــمــروريــة، وبــلــغ عدد 
المخالفات المسجلة فيها 10119 
مــخــالــفــة، وفــــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة 
احتلت ادارة مرور محافظة حولي 

وبــلــغ عـــدد الــمــخــالــفــات المسجلة 
فيها 6001 ألف مخالفة.

 وأضــــاف بــوحــســن أن ادارة 
مرور محافظة العاصمة جاءت 
ثــالــثــة بـــ 5355 مــخــالــفــة، تلتها 
إدارة مــرور محافظة الفروانية 
بـ 5062 مخالفة، ثم ادارة مرور 
ــراء بــــــ 4985  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــة الـ ــظـ ــافـ مـــحـ
مخالفة، ثم محافظة االحمدي 
بتسجيل 4966 مخالفة، وإدارة 
مــحــافــظــة مـــبـــارك الــكــبــيــر الــتــي 
سجلت 1980 مخالفة، وأخيرا 
إدارة المهام الخاصة بتحرير 

1114 مخالفة مرورية.

وأوضـــــــــح أن رجــــــــال دوريــــــــات 
ــبـــط 40  الـــــمـــــرور تـــمـــكـــنـــوا مــــن ضـ
ــبــــات دون  ــركــ ــــودون مــ ــقــ ــ  يــ

ً
ــا ــ ــدثـ ــ حـ

الـــحـــصـــول عـــلـــى رخـــصـــة قـــيـــادة، 
وتمت احالتهم الى االدارة العامة 
للمباحث الجنائية ادارة شرطة 
االحــــــداث، تــمــهــيــدا إلحــالــتــهــم الــى 

نيابة االحداث.
وذكر أن االدارة العامة لشرطة 
ــــال االســــبــــوع  الـــنـــجـــدة نــــفــــذت خــ
ــة،  ــيـ ــنـ الــــمــــاضــــي 784 عـــمـــلـــيـــة أمـ
وسجلت 1546، منها 78 مخالفة 
مــروريــة على جسر الشيخ جابر 
ومـــزارع الــوفــرة، وتعاملت مــع 52 
حادثا مروريا، فضا عن التعامل 
 ال يحملون إثبات 

ً
مع 66 شخصا

شــخــصــيــة و8 حـــــاالت مــشــاجــرة، 
ــبـــط قــضــيــتــي تـــعـــاطـــي مــــواد  وضـ

مخدرة.
وأشـــــار إلـــى أن ادارة الفحص 
ــعـــامـــة لــلــمــرور  الـــفـــنـــي لـــــــــإدارة الـ
ــعــــاون مـــــع مـــفـــتـــشـــي وزارة  ــتــ ــالــ بــ
الــتــجــارة وبــلــديــة الــكــويــت نــفــذوا 
عددا من الحمات التفتيشية على 
ــدد من  الــكــراجــات والـــــورش فــي عـ
المناطق الصناعية، أســفــرت عن 
تحرير 66 مخالفة مرورية من إدارة 
الفحص الفني، باالضافة الى وضع 
66 استيكرا للمركبات المهملة من 
قبل مفتشي البلدية، وتحرير 29 
مــحــضــرا مـــن قــبــل مفتشي وزارة 

التجارة.
وأكـــــــد بـــوحـــســـن ان الـــحـــمـــات 
التي نفذت بمعرفة ادارة الفحص 
الفني تهدف الى ضبط الكراجات 
ــتـــي تـــجـــري عــمــلــيــات  والــــــــورش الـ
تصليح للمركبات دون الحصول 
ــن جـــهـــات  ــ ــ ــبــــق مـ عــــلــــى إذن مــــســ

التحقيق.
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مدير البنك

جانب من حملة اإلطفاء

مبنى »االئتمان« في مراحله األخيرة »االئتمان« أمس )تصوير عوض التعمري( معرفي والمضف خال تفقد المبنى الجديد لـ

محافظ العاصمة متفقدا المخالفات

»االئتمان« يطلق »القرض الذكي« ويكافئ موظفيه بـ 1.25 مليون دينار
معرفي والمضف وإدارة البنك تفقدوا األعمال اإلنشائية للمبنى الجديد في جنوب السرة

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــام لــبــنــك  ــ ــعــ ــ اإلدارة الــــمــــديــــر الــ
االئتمان، صاح المضف، إطاق 
خدمة القرض الــذكــي, كما أعلن 
صرف مكافأة بقيمة 1.25 مليون 
ديــــنــــار لــلــعــامــلــيــن الــمــتــمــيــزيــن 
ــاء جــــهــــودهــــم فــي  ــ ــقـ ــ ــنــــك، لـ ــبــ ــالــ بــ

مواجهة كورونا.
جاء ذلك في تصريح للمضف 
أمس خال جولة تفقدية قام بها 
ــة لـــشـــؤون اإلســكــان  وزيــــر الـــدولـ
وزيــر الــدولــة لــشــؤون الخدمات، 
رئيس مجلس إدارة "االئــتــمــان" 
د. عبدالله معرفي لمشروع مبنى 
المقر الرئيسي للبنك بمنطقة 
جنوب السرة، رافقه فيها نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة الــمــديــر 
العام واإلدارة التنفيذية للبنك، 
وتخللها عقد اجــتــمــاع مشترك 
مع المهندسين واالستشاريين، 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى تـــطـــور األعـــمـــال  لـ

اإلنشائية. 

وكـــشـــف الـــمـــضـــف أن "نــســبــة 
اإلنجاز بلغت 90 في المئة، وهذه 
النسبة مــا كــانــت لتتحقق لــوال 
الــجــهــود المضنية الــتــي بذلها 
المهندسون العاملون في البنك 
وجميع من تعاقد معهم إلنجاز 
الــمــشــروع الـــذي سيتم افتتاحه 

في أكتوبر المقبل". وأوضــح أن 
المبنى الجديد في جنوب السرة 
 ،

ً
 مــتــكــامــا

ً
عـــد لــيــكــون مــشــروعــا

ُ
أ

 أن المبنى مجهز بأحدث 
ً
مؤكدا

اآللــــيــــات الــتــكــنــولــوجــيــة، ووفـــق 
أحــــدث الــمــعــايــيــر والــمــواصــفــات 
العالمية لتشييد مبنى "ذكــي"، 

حديث ومتطور، وصديق للبيئة 
ــيـــث تــعــمــل  ــة، حـ ــاقـ ــطـ ــلـ ومــــوفــــر لـ
اإلضــــــــــاءة بـــشـــكـــل ذاتـــــــي حــســب 
ــــاص، ومــــواكــــب  ــ ــخـ ــ ــ تــــحــــرك األشـ
للتكنولوجيا، وتم توفير تقنيات 
متقدمة ومعدات وأنظمة متطورة 
ــئــــة عــــمــــل صــحــيــة  ــيــ ــن بــ ــيــ ــأمــ ــتــ لــ

للموظفين، وتقديم أفضل خدمة 
لـــلـــمـــراجـــعـــيـــن وتـــوفـــيـــر مـــواقـــف 

للسيارات. 
وقــــال الــمــضــف: "إضـــافـــة إلــى 
إنجازات البنك وتقديم القروض 
إلــكــتــرونــيــا, أعــلــن إطـــاق خدمة 
الـــقـــرض الـــذكـــي أمــــس مـــن خــال 

تقنية الذكاء االصطناعي، والتي 
تهدف إلى تقديم قرض الــزواج، 
وتسلم المبلغ في نفس اللحظة 
دون أي تدخل بشري من موظفي 
الــبــنــك، بــهــدف اخــتــصــار الــوقــت 
والــــــــدورة الــمــســتــنــديــة، تــرجــمــة 
لشعار البنك "رؤية جديدة لعصر 

جديد"، ويضاف ذلك اإلنجاز إلى 
سلسلة اإلنــجــازات اإللكترونية 
في البنك، وبذلك يعد "االئتمان" 
أول جــهــة تــطــلــق خــدمــة الــقــرض 
الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي 

في القطاعين العام والخاص". 
وزف الــمــضــف بــشــرى صــرف 
مكافأة مالية قدرها 1.25 مليون 
دينار، والتي اودعت في حسابات 
الــعــامــلــيــن الــمــتــمــيــزيــن بــالــبــنــك 
صباح أمس, نظير ما بذلوه من 
جهود، وأبلوا باء حسنا أثناء 
جــائــحــة " كــوفــيــد 19" دون كلل 

وال ملل. 
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، تـــقـــدم 
ــر لـــلـــكـــوكـــبـــة  ــكــ ــشــ ــالــ الــــمــــضــــف بــ
الشبابية على جهودهم المبذولة 
ــة الـــبـــنـــك  ــهــــضــ فـــــي "تــــطــــويــــر ونــ
وتقديم أفضل الخدمات لراحة 
الــمــواطــنــيــن وهـــو الـــهـــدف األول 

واألخير".

بلغت قيمة القروض والهبات والمنح التي قدمها »االئتمان«، 
خال العام الماضي، 183.82 مليون دينار تقريبا, توزعت على 
النحو التالي: قروض عقارية 116.8 مليون دينار, قروض المرأة 
)مطلقات( 12.6 مليونا, قروض المرأة )أرامل( 6.4 مايين, قروض 
محفظة 787 ألف دينار, قرض اجتماعي 24.98 مليونا, وبذلك 

يبلغ إجمالي القروض 161.64 مليونا.
وبلغت قيمة الهبات االجتماعية 12.5 مليون دينار، ومنح 
ذوي اإلعاقة 9.6 مايين، ليصبح إجمالي الهبات والمنح 22.17 

مليونا.

طالل الخالد: ال يمكن القبول 
بمخالفات البناء في العاصمة

تابع مستجدات حملة إزالة التجاوزات

أكد محافظ العاصمة الشيخ طال الخالد أنه "ال يمكن القبول 
بأوضاع مخالفات البناء في محافظة العاصمة"، الفتا أن "المحافظة 
ات القضاء على كافة هــذه المخالفات تبعا  ستظل تتابع إجـــراء

للقوانين واللوائح المعمول بها حتى القضاء عليها تماما".
جاء ذلك في تصريح صحافي للخالد، على هامش جولة له في 
منطقة شرق لمتابعة مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء حيث 

تفقد عقارا يتضمن مخالفات بناء خطيرة.
وأوضح أنه "سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بالتعاون 
مع الجهات المعنية بشأن إزالة هذا العقار الذي يتضمن مخالفات 
بــنــاء خــطــيــرة وإخــــاء مــن الــعــمــالــة وإعــــادة تــرمــيــمــه"، مــشــيــرا إلــى 
"األوضــاع المزرية داخل بعض العقارات القديمة والمتهالكة في 
منطقة شرق ومنها تكدس العمالة داخل السكن في مساحات ال 
تتناسب مع أعدادها والمخالفة لاشتراطات الصحية، إلى جانب 
بعض حاالت سرقة التيار الكهربائي واستغال مجرور األمطار في 
الصرف الصحي، باإلضافة إلى عدم ماءمة البيئة للسكن اآلدمي 

مما يحتاج للمواجهة على وجه السرعة".
وختم الخالد، تصريحه، مثمنا جهود فريق الطوارئ لفرع بلدية 
المحافظة برئاسة زيــد العنزي، داعــيــا "جميع الجهات المعنية 
لتحمل مسؤولياتها في حملة إزالة مخالفات البناء في المحافظة 

حتى القضاء على كافة المخالفات تماما".

»فنار«: إذاعة الكويت تدعم 
برامج العمل التطوعي والخيري

هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني "فــنــار"، إذاعــة الكويت 
وجميع العاملين فيها بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها، حيث 
تأسست في 14 فبراير 1951 والذي يتزامن مع احتفال العالم باليوم 

العالمي لإذاعة في 13 فبراير من كل عام.
وقال رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني "فنار" د. خالد 
الشطي بهذه المناسبة، في تصريح صحافي، أمس، إن إذاعة الكويت 
بمحطاتها وقنواتها المختلفة ساهمت في دعم وتنفيذ برامج العمل 
التطوعي والخيري، مضيفا أن "فنار" سجل العديد من البرامج االذاعية 

في هذا المجال.
وأعرب عن طموح المركز في أن تزوده إذاعة الكويت بجميع البرامج 
االذاعية في مجال العمل التطوعي والخيري، لوضعها أرشيفا في موقع 

مركز فنار اإللكتروني لتكون مادة توثيقية للباحثين والمهتمين.

ً»الداخلية«: تحرير 39 ألف مخالفة 
مرورية وضبط 66 مستهترا

ً
 وجنائيا

ً
 أمنيا

ً
 إلى النيابة... والقبض على 21 مطلوبا

ً
إحالة 40 حدثا
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»قوة اإلطفاء« تواصل ضبط 
المخازن المخالفة

تفعيل قانون محاسبة تأجير دراجة 
نارية لألحداث واألطفال

أبــلــغــت مــصــادر أمــنــيــة مطلعة "الــجــريــدة" أن 
إدارة شرطة األحداث، باإلدارة العامة بالمباحث 
الجنائية، بدأت تفعيل القانون 2015/21، الخاص 
بــحــمــايــة األحــــــداث، الفــتــة إلـــى أن نـــص الــقــانــون 
يقضي بــإيــقــاع الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة عــلــى كل 
شخص يؤجر دراجـــة نــاريــة أو "بــقــي" لأحداث 

واألطفال، حتى لو كان بمعرفة ولي األمر.
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ــالــــت الـــمـــصـــادر إن تــفــعــيــل هـ وقــ
جــاء بعد ماحظة المختصين في ادارة شرطة 
األحــــــداث، واإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور عـــن ازديــــاد 
الــحــوادث المرورية لاحداث واالطــفــال الناتجة 
عن قيادة الدراجات النارية والباقيات، التي تؤجر 

لهم في عدة مواقع.
 
ً
وأضافت أن القانون يوقع المسؤولية أيضا
ــر الــطــفــل فـــي حـــال عــلــمــه بعملية  عــلــى ولـــي األمــ
التأجير لــاحــداث واألطــفــال، الفتا إلــى أن هناك 

تعليمات صدرت للدوريات الميدانية بضبط أي 
شخص يؤجر لاطفال، سواء بعلم أولياء أمورهم 

أو بدون علمهم.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا 
ــات بــيــن االحــــداث  ــابــ فـــي اعـــــداد الـــوفـــيـــات واإلصــ
واألطــفــال، نتيجة قيادتهم لــهــذه الــدراجــات في 

مواقع التأجير.
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت الــمــصــادر إن الــقــانــون 
يشمل أيــضــا معاقبة اولــيــاء األمــــور، الــذيــن يتم 
ضبط أبنائهم األحداث خال قيادتهم للمركبات 
دون الحصول على رخصة سوق، مشيرة إلى أن 
الدوريات الميدانية في قطاع المرور والعمليات، 
وقطاع األمن العام تحيل بشكل يومي إلى إدارة 
ــداث، الــذيــن يــتــم ضبطهم يــقــودون  ــ شــرطــة األحــ

مركبات دون الحصول على رخصة سوق.

المبنى يسع 1200 موظف 
ومواقف لـ 2000 سيارة

ـــ 1200  ــر الــمــضــف أن الــمــبــنــى يــتــســع لـ ذكــ
مــوظــف، كــمــا تــتــســع مــواقــفــه لـــ 2000 ســيــارة 
 بالقاعة 

ً
ا وســيــكــون االفــتــتــاح تــدريــجــيــا بــــدء

المصرفية في أكتوبر إلــى حين االنتهاء من 
 في أسرع وقت ممكن. 

ً
المبنى كاما

ــم وضــــــع حــجــر  ــ وأوضـــــــــح الـــمـــضـــف أنــــــه تـ

األساس قبل خمس سنوات، وسيكون االفتتاح 
بعد خمسة أشــهــر، رغــم ظــرف الحريق الــذي 
حصل قبل سنتين وأيضا جائحة كورونا، إال 
أن الشركة القائمة على تنفيذ المشروع كانت 
على قدر كبير من المسؤولية لتجنب التأخير 

بسبب الحادثة التي طرأت على المشروع.
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