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

معرفي والمضف خالل تفقد المبنى الجديد لـ«االئتمان» أمس (تصوير عوض التعمري)

مواصفات
عالمية
وإنجاز %90
من المشروع
واالفتتاح في
أكتوبر 2021

مدير البنك

أعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ا ل ـ ـمـ ــد يـ ــر ا ل ـ ـع ـ ــام ل ـب ـنــك
االئتمان ،صالح المضف ،إطالق
خدمة القرض الــذكــي ,كما أعلن
صرف مكافأة بقيمة  1.25مليون
دي ـ ـنـ ــار ل ـل ـعــام ـل ـيــن ال ـم ـت ـم ـيــزيــن
ب ــالـ ـبـ ـن ــك ،ل ـ ـقـ ــاء ج ـ ـهـ ــودهـ ــم فــي
مواجهة كورونا.
جاء ذلك في تصريح للمضف
أمس خالل جولة تفقدية قام بها
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـكــان
وزيــر الــدولــة لـشــؤون الخدمات،
رئيس مجلس إدارة "االئـتـمــان"
د .عبدالله معرفي لمشروع مبنى
المقر الرئيسي للبنك بمنطقة
جنوب السرة ،رافقه فيها نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة الـمــديــر
العام واإلدارة التنفيذية للبنك،
وتخللها عقد ا جـتـمــاع مشترك
مع المهندسين واالستشاريين،
ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى تـ ـط ــور األعـ ـم ــال
اإلنشائية.

طالل الخالد :ال يمكن القبول
بمخالفات البناء في العاصمة
تابع مستجدات حملة إزالة التجاوزات

وكـ ـش ــف ال ـم ـض ــف أن "نـسـبــة
اإلنجاز بلغت  90في المئة ،وهذه
النسبة مــا كــا نــت لتتحقق لــوال
ا لـجـهــود المضنية ا ل ـتــي بذلها
المهندسون العاملون في البنك
وجميع من تعاقد معهم إلنجاز
الـمـشــروع ال ــذي سيتم افتتاحه

بلغت قيمة القروض والهبات والمنح التي قدمها «االئتمان»،
خالل العام الماضي 183.82 ،مليون دينار تقريبا ,توزعت على
النحو التالي :قروض عقارية  116.8مليون دينار ,قروض المرأة
(مطلقات)  12.6مليونا ,قروض المرأة (أرامل)  6.4ماليين ,قروض
محفظة  787ألف دينار ,قرض اجتماعي  24.98مليونا ,وبذلك
يبلغ إجمالي القروض  161.64مليونا.
وبلغت قيمة الهبات االجتماعية  12.5مليون دينار ،ومنح
ذوي اإلعاقة  9.6ماليين ،ليصبح إجمالي الهبات والمنح 22.17
مليونا.

حديث ومتطور ،وصديق للبيئة
ومـ ــوفـ ــر ل ـل ـط ــاق ــة ،ح ـي ــث تـعـمــل
اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة ب ـش ـك ــل ذات ـ ـ ــي حـســب
ت ـ ـحـ ــرك األشـ ـ ـخ ـ ــاص ،ومـ ــواكـ ــب
للتكنولوجيا ،وتم توفير تقنيات
متقدمة ومعدات وأنظمة متطورة
لـ ـت ــأمـ ـي ــن بـ ـيـ ـئ ــة ع ـ ـمـ ــل ص ـح ـيــة

للموظفين ،وتقديم أفضل خدمة
ل ـل ـم ــراج ـع ـي ــن وت ــوفـ ـي ــر م ــواق ــف
للسيارات.
وقـ ــال ال ـم ـضــف" :إض ــاف ــة إلــى
إنجازات البنك وتقديم القروض
إلـكـتــرونـيــا ,أعـلــن إط ــاق خدمة
ال ـق ــرض ال ــذك ــي أم ــس م ــن خــال

ذك ــر ال ـم ـضــف أن الـمـبـنــى يـتـســع لـ ـ 1200
مــوظــف ،كـمــا تـتـســع مــواقـفــه لـ ـ  2000سـيــارة
ً
وسـيـكــون االف ـت ـتــاح تــدريـجـيــا بـ ــدءا بالقاعة
المصرفية في أكتوبر إلــى حين االنتهاء من
ً
المبنى كامال في أسرع وقت ممكن.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـض ــف أنـ ـ ــه تـ ــم وضـ ـ ــع حـجــر

األساس قبل خمس سنوات ،وسيكون االفتتاح
بعد خمسة أشـهــر ،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.

ً
ً ً
ً
إحالة  40حدثا إلى النيابة ...والقبض على  21مطلوبا أمنيا وجنائيا
محمد الشرهان

الـعــامــة للتنفيذ الجنائي وإدارة
التنفيذ المدني.
وق ـ ــال ض ــاب ــط ق ـســم ال ـعــاقــات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة
بـ ـ ــاالدارة الـعــامــة لـلـمــرور النقيب
عبدالله بوحسن ،في تصريح ،إن
االحصائية االسبوعية الصادرة
ع ــن ق ـط ــاع ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ــروري ــة
أظهرت ان ادارة العمليات المرورية
احتلت المرتبة االولى في تسجيل
المخالفات الـمــروريــة ،وبـلــغ عدد
المخالفات المسجلة فيها 10119
م ـخــال ـفــة ،وفـ ــي ال ـمــرت ـبــة الـثــانـيــة
احتلت ادارة مرور محافظة حولي

وبـلــغ ع ــدد الـمـخــالـفــات المسجلة
فيها  6001ألف مخالفة.
وأضـ ــاف بــوحـســن أن ادارة
مرور محافظة العاصمة جاءت
ثــالـثــة بـ ـ  5355مـخــالـفــة ،تلتها
إدارة مــرور محافظة الفروانية
بـ  5062مخالفة ،ثم ادارة مرور
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ب ـ ـ ـ 4985
مخالفة ،ثم محافظة االحمدي
بتسجيل  4966مخالفة ،وإدارة
مـحــافـظــة م ـب ــارك الـكـبـيــر الـتــي
سجلت  1980مخالفة ،وأخيرا
إدارة المهام الخاصة بتحرير
 1114مخالفة مرورية.

تفعيل قانون محاسبة تأجير دراجة
نارية لألحداث واألطفال
أبـلـغــت م ـصــادر أمـنـيــة مطلعة "ال ـجــريــدة" أن
إدارة شرطة األحداث ،باإلدارة العامة بالمباحث
الجنائية ،بدأت تفعيل القانون  ،2015/21الخاص
بـحـمــايــة األحـ ـ ــداث ،الف ـتــة إل ــى أن نــص الـقــانــون
يقضي بــإيـقــاع الـمـســؤولـيــة الـقــانــونـيــة عـلــى كل
شخص يؤجر دراج ــة نــاريــة أو "بـقــي" لألحداث
واألطفال ،حتى لو كان بمعرفة ولي األمر.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن ت ـف ـع ـيــل هـ ــذا ال ـق ــان ــون
جــاء بعد مالحظة المختصين في ادارة شرطة
األحـ ـ ــداث ،واإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور ع ــن ازدي ــاد
الـحــوادث المرورية لالحداث واالطـفــال الناتجة
عن قيادة الدراجات النارية والباقيات ،التي تؤجر
لهم في عدة مواقع.
ً
وأضافت أن القانون يوقع المسؤولية أيضا
عـلــى ول ــي األم ــر الـطـفــل فــي ح ــال عـلـمــه بعملية
التأجير لــاحــداث واألطـفــال ،الفتا إلــى أن هناك

تعليمات صدرت للدوريات الميدانية بضبط أي
شخص يؤجر لالطفال ،سواء بعلم أولياء أمورهم
أو بدون علمهم.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا
ف ــي اع ـ ــداد الــوف ـيــات واإلص ــاب ــات بـيــن االحـ ــداث
واألط ـفــال ،نتيجة قيادتهم لـهــذه الــدراجــات في
مواقع التأجير.
مــن جــانــب آخ ــر ،قــالــت ال ـم ـصــادر إن الـقــانــون
يشمل أيـضــا معاقبة اول ـيــاء األم ــور ،الــذيــن يتم
ضبط أبنائهم األحداث خالل قيادتهم للمركبات
دون الحصول على رخصة سوق ،مشيرة إلى أن
الدوريات الميدانية في قطاع المرور والعمليات،
وقطاع األمن العام تحيل بشكل يومي إلى إدارة
شــرطــة األح ـ ــداث ،الــذيــن يـتــم ضبطهم ي ـقــودون
مركبات دون الحصول على رخصة سوق.

وأوض ـ ـ ـ ــح أن رجـ ـ ـ ــال دوريـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـم ـ ــرور ت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن ض ـب ــط 40
ً
حـ ــدثـ ــا ي ـ ـق ـ ــودون م ــركـ ـب ــات دون
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى رخـ ـص ــة قـ ـي ــادة،
وتمت احالتهم الى االدارة العامة
للمباحث الجنائية ادارة شرطة
االح ـ ــداث ،تـمـهـيــدا إلحــالـتـهــم الــى
نيابة االحداث.
وذكر أن االدارة العامة لشرطة
الـ ـنـ ـج ــدة نـ ـف ــذت خ ـ ــال االسـ ـب ــوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي  784ع ـم ـل ـي ــة أم ـن ـي ــة،
وسجلت  ،1546منها  78مخالفة
مــروريــة على جسر الشيخ جابر
وم ــزارع الــوفــرة ،وتعاملت مــع 52
حادثا مروريا ،فضال عن التعامل
ً
مع  66شخصا ال يحملون إثبات
شـخـصـيــة و 8ح ـ ــاالت م ـشــاجــرة،
وض ـب ــط قـضـيـتــي ت ـع ــاط ــي م ــواد
مخدرة.
وأشـ ــار إل ــى أن ادارة الفحص
ال ـف ـن ــي ل ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـمــرور
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ـف ـت ـش ــي وزارة
ال ـت ـجــارة وب ـلــديــة ال ـكــويــت نـفــذوا
عددا من الحمالت التفتيشية على
ال ـكــراجــات وال ـ ــورش فــي ع ــدد من
المناطق الصناعية ،أسـفــرت عن
تحرير  66مخالفة مرورية من إدارة
الفحص الفني ،باالضافة الى وضع
 66استيكرا للمركبات المهملة من
قبل مفتشي البلدية ،وتحرير 29
مـحـضــرا مــن قـبــل مفتشي وزارة
التجارة.
وأك ـ ـ ــد ب ــوح ـس ــن ان ال ـح ـمــات
التي نفذت بمعرفة ادارة الفحص
الفني تهدف الى ضبط الكراجات
والـ ـ ـ ــورش ال ـت ــي ت ـج ــري عـمـلـيــات
تصليح للمركبات دون الحصول
ع ـ ـلـ ــى إذن مـ ـسـ ـب ــق م ـ ــن جـ ـه ــات
التحقيق.

«قوة اإلطفاء» تواصل ضبط
المخازن المخالفة
●

محمد الشرهان

قـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـ ـع ــاق ــات
ال ـعــامــة واالعـ ـ ــام ب ـقــوة اإلط ـفــاء
العام العقيد محمد الغريب إنه
واستمرارا لدور قوة االطفاء العام
فــي مـتــابـعــة ورص ــد المخالفين
ح ـم ــاي ــة لـ ـ ـ ــأرواح وال ـم ـم ـت ـل ـكــات
وحـ ـف ــظ األم ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـعــي فــي
جميع محافظات الكويت ،قامت
فرق قطاع الوقاية صباح أمس،
بـحـضــور نــائــب الــرئـيــس لقطاع
الوقاية اللواء خالد فهد ،بضبط
ومخالفة وإنذار عدة مخازن في
منطقة أمـغــرة ،لعدم استيفائها
اشتراطات السالمة والوقاية من
ال ـحــريــق ،ومــزاول ـت ـهــا لألنشطة
دون تــرخ ـيــص مـعـتـمــد م ــن قــوة
اإلطفاء العام.

تقنية الذكاء االصطناعي ،والتي
تهدف إلى تقديم قرض الــزواج،
وتسلم المبلغ في نفس اللحظة
دون أي تدخل بشري من موظفي
ال ـب ـنــك ،ب ـهــدف اخ ـت ـصــار الــوقــت
والـ ـ ـ ــدورة ال ـم ـس ـت ـنــديــة ،تــرجـمــة
لشعار البنك "رؤية جديدة لعصر

المبنى يسع  1200موظف
ومواقف لـ  2000سيارة

«الداخلية» :تحرير  39ألف ً مخالفة
مرورية وضبط  66مستهترا
أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ال ـ ـح ـ ـمـ ــات األمـ ـنـ ـي ــة
والمرورية لمالحقة المستهترين
ومــرتـكـبــي الـمـخــالـفــات الـمــروريــة
ال ـج ـس ـي ـمــة عـ ــن ت ـح ــري ــر  39أل ـفــا
و 168مخالفة مرورية ،وحجز 12
مركبة ودراجــة نارية ،وإحالة 66
مخالفا الــى نـظــارة حجز االدارة
ً
العامة للمرور ،وإحــالــة  40حدثا
الـ ــى ن ـي ــاب ــة االح ـ ـ ـ ــداث ،وض ـب ــط 7
مركبات مطلوبة من جهات أمنية
وقضائية ،فضال عن إلقاء القبض
على  21شخصا مطلوبا لــإدارة

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل الخالد أنه "ال يمكن القبول
بأوضاع مخالفات البناء في محافظة العاصمة" ،الفتا أن "المحافظة
ستظل تتابع إج ــراء ات القضاء على كافة هــذه المخالفات تبعا
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 الالزمة بالتعاون
مع الجهات المعنية بشأن إزالة هذا العقار الذي يتضمن مخالفات
بـنــاء خـطـيــرة وإخ ــاء مــن الـعـمــالــة وإعـ ــادة تــرمـيـمــه" ،مـشـيــرا إلــى
"األوضــاع المزرية داخل بعض العقارات القديمة والمتهالكة في
منطقة شرق ومنها تكدس العمالة داخل السكن في مساحات ال
تتناسب مع أعدادها والمخالفة لالشتراطات الصحية ،إلى جانب
بعض حاالت سرقة التيار الكهربائي واستغالل مجرور األمطار في
الصرف الصحي ،باإلضافة إلى عدم مالءمة البيئة للسكن اآلدمي
مما يحتاج للمواجهة على وجه السرعة".
وختم الخالد ،تصريحه ،مثمنا جهود فريق الطوارئ لفرع بلدية
المحافظة برئاسة زيــد العنزي ،داعـيــا "جميع الجهات المعنية
لتحمل مسؤولياتها في حملة إزالة مخالفات البناء في المحافظة
حتى القضاء على كافة المخالفات تماما".

في أكتوبر المقبل" .وأوضــح أن
ُالمبنى الجديد في جنوب السرة
ً
ً
أع ــد لـيـكــون م ـشــروعــا مـتـكــامــا،
ً
مؤكدا أن المبنى مجهز بأحدث
اآللـ ـي ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ،ووف ــق
أح ــدث الـمـعــايـيــر والـمــواصـفــات
العالمية لتشييد مبنى "ذكــي"،
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محافظ العاصمة متفقدا المخالفات

مبنى «االئتمان» في مراحله األخيرة

جانب من حملة اإلطفاء
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـغ ــري ــب أن ف ــرق
التفتيش التابعة لقوة اإلطفاء
مـسـتـمــرة فــي مــاحـقــة الـمــواقــع
الـمـخــالـفــة ،وات ـخ ــاذ اإلجـ ــراءات

القانونية بحقها ،بهدف تحقيق
السالمة المجتمعية والوقاية
من مخاطر الحريق.

جديد" ،ويضاف ذلك اإلنجاز إلى
سلسلة اإلن ـجــازات اإللكترونية
في البنك ،وبذلك يعد "االئتمان"
أول جـهــة تـطـلــق خــدمــة الـقــرض
الذكي بتقنية الذكاء االصطناعي
في القطاعين العام والخاص".
وزف الـمـضــف بـشــرى صــرف
مكافأة مالية قدرها  1.25مليون
دينار ،والتي اودعت في حسابات
ال ـعــام ـل ـيــن ال ـم ـت ـم ـيــزيــن بــالـبـنــك
صباح أمس ,نظير ما بذلوه من
جهود ،وأبلوا بالء حسنا أثناء
جــائـحــة " كــوفـيــد  "19دون كلل
وال ملل.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،تـ ـق ــدم
ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ب ــالـ ـشـ ـك ــر ل ـل ـك ــوك ـب ــة
الشبابية على جهودهم المبذولة
ف ـ ــي "ت ـ ـطـ ــويـ ــر ونـ ـهـ ـض ــة ال ـب ـن ــك
وتقديم أفضل الخدمات لراحة
الـمــواطـنـيــن وه ــو ال ـه ــدف األول
واألخير".

«فنار» :إذاعة الكويت تدعم
برامج العمل التطوعي والخيري
هنأ مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني "فـنــار" ،إذاعــة الكويت
وجميع العاملين فيها بمناسبة مرور  70عاما على تأسيسها ،حيث
تأسست في  14فبراير  1951والذي يتزامن مع احتفال العالم باليوم
العالمي لإلذاعة في  13فبراير 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.

