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  واألعياد الرسمية.
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اليــــوم يـومك!

مــع حـســـاب يـــومـي
يـوميـًا* 

دك اربح

أنشئ عام 1960 ومت تغيير اسمه إلى بنك التسليف عام 1965

بنك االئتمان اإلسكاني يستعرض القوانني والقرارات املسببة 
لتغيير مسماه وقصر نشاطه على االئتمان العقاري واالجتماعي

عرض بنك التسليف واالدخار 
جمل���ة القوان���ن والتعديالت 
التي  والقرارات منذ عام 1960 
أفضت الى تعديل مسمى البنك 
الى »بنك االئتمان اإلس���كاني« 
والتي قصرت نش���اطه حاليا 
على تق���دمي االئتمان العقاري 

واالجتماعي فقط.
وتولت اإلدارة التنفيذية لبنك 
التسليف واالدخار اعداد دراسة 
شاملة للقرارات والتطورات التي 
ش���هدها البنك رفع���ت باثرها 
توصية ملجلس اإلدارة بتغيير 
مسمى البنك ليصبح »االئتمان 
اإلسكاني« مبا يتوافق وطبيعة 
العمل الفعلي���ة للبنك متمثلة 
الرعاية  بتيسير منح قروض 
العقارية(  السكنية )القروض 
والقروض االجتماعية )قروض 
الزواج( ملستحقيها وبناء على 
هذه الدراسة وافق مجلس اإلدارة 
مؤخرا على توصي���ة اإلدارة 

التنفيذية.
وتضمن���ت الدراس���ة التي 
عنيت بتعديل املس���مى جميع 

تلك القرارات منذ إنشاء البنك 
العام 1960 حيث س���مي آنذاك 
»بنك االئتمان« مبوجب القانون 
رقم 1960/40 وأن تكون أغراضه 
تيس���ير االئتم���ان العق���اري 
والصناعي والزراعي ليتم تعديل 
بعض مواد هذا القانون في العام 
1961 مبوجب القوانن ذات االرقام 

)8( و)18( و)23(/1961.
ومت في عام 1965 إنشاء بنك 
التس���ليف واالدخار مبوجب 
القانون رقم )30( الذي نقل جميع 
حقوق والتزامات واختصاصات 
بنك االئتمان الى بنك التسليف 
واالدخار مع إلغاء القانون رقم 

1960/40 وتعديالته.
أما ف���ي ع���ام 1973 فقد مت 
إنش���اء بنك الكويت الصناعي 
القروض  الذي تولى ص���رف 
الصناعية للمشاريع الصناعية 
اجلديدة وتوس���عة وحتديث 
القائمة  املش���اريع الصناعية 
واخلدمات الصناعية في قطاع 
البحرية  النف���ط واخلدم���ات 
وإعادة الهيكلة املالية للمشاريع 

الصناعية واخلدمات.
وعقب تأسيس بنك الكويت 
الصناعي وحتدي���دا في العام 
1979 مت تعديل املادة الرابعة من 
القانون رقم 1965/30 مبوجب 
املرس���وم بقانون رقم 1979/3 
حيث مت حذف الفقرة املتعلقة 
بتيس���ير االئتم���ان الصناعي 
نظرا الى توقف بنك التسليف 
واالدخار عن منح القروض بعد 

تأسيس البنك الصناعي.
وفي العام 1988 مت تأسيس 
محفظة للتمويل الزراعي تابعة 
للهيئة العامة لالس���تثمار في 
البنك الصناعي وذلك مبوجب 
مرسوم أميري لتمويل مشاريع 
اإلنتاج الزراعي ومشاريع تربية 
الثروة احليوانية والس���مكية 
باإلضافة الى دعم عملية تطوير 
الزراعية  وتوسعة املش���اريع 
القائمة ومت تكليف بنك الكويت 
الصناع���ي إدارة هذه احملفظة 
نيابة عن حكومة دولة الكويت 
ملنح قروض قصيرة ومتوسطة 
وطويلة األجل ملشاريع زراعة 

احملاصيل والبي���وت احملمية 
وتربية املاشية واألسماك وجميع 
املرتبطة  األنش���طة األخ���رى 

بالنشاط الزراعي.
وأص����در مجلس إدارة بنك 
التس����ليف واالدخ����ار ال����� 12 
الثانية بتاريخ  في جلس����ته 
19 ديس����مبر 1995 قراره رقم 
1995/3 بإيقاف نشاط االدخار 
بجميع أشكاله في البنك وذلك 
بعد إعادة تقييم نشاط االدخار 
لوجود خسائر متراكمة لهذا 

النشاط.
وفي الع���ام 1998 ومبوجب 
القان���ون رقم 10 مت تأس���يس 
محفظة لتمويل األنشطة احلرفية 
واملشاريع الصغيرة في البنك 
الصناعي وفقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية على أن تتم إدارتها من 
قبل بنك الكويت الصناعي نيابة 
عن حكومة دولة الكويت لتقتصر 
التس���ليف  اختصاصات بنك 
واالدخ���ار حاليا على االئتمان 
العقاري واالجتماعي )القروض 

العقارية واالجتماعية(.

عوض: الزراعة جتري صيانة للزراعات التجميلية في املناطق

املري: تعاون بني اجلهاز الوطني و»املهندسني« 
لضمان جودة مخرجات البرامج الهندسية

الع����ام للجهاز  املدير  أكد 
الوطن����ي لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم د.عايض 
املري امس اس����تعداد اجلهاز 
للتعاون مع جمعية املهندسن 
ف����ي س����بيل ضم����ان جودة 
الهندسية  البرامج  مخرجات 

التخصص����ات  خلريج����ي 
الهندسية.

وأشاد د.املري في تصريح 
صحافي بالزيارة التي قام بها 
املهندس����ن  وفد من جمعية 
الكويتية الى اجلهاز وتناولت 
سبل االرتقاء مبستوى التعليم 

الهندس����ي واملهنة الهندسية 
من خالل تقيي����م اجلامعات 
واملعاه����د التي تقدم البرامج 

الهندسية.
من جهت���ه أكد وفد جمعية 
املهندسن خالل اللقاء أهمية عقد 
مثل ه���ذه اللقاءات ملا فيها من 

مصلحة عامة من خالل مراقبة 
جودة املنتسبن لهذه املهنة.

يذك���ر ان اجلهاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم أنشئ مبوجب 
املرس���وم االميري رقم 417 

لسنة 2010.

املعنية لتأهي���ل تلك االماكن 
املتاحة  حس���ب االمكاني���ات 

لديها.
وقال عوض ان هناك تعليمات 
واضح����ة للعمل عل����ى زراعة 
وجتميل الساحات التي تقع قرب 
اجلسور في الطرق كافة كونها من 
املظاهر احلضارية للبالد. واكد 
ان الهيئة تخطط حاليا لتجميل 
وزراعة اح����د الطرق الهامة في 
محافظة حولي بعد ان تتم كافة 
االعمال الهندس����ية واالنشائية 
اخلاصة به مبا يتناسب واهميته 

في البالد.
محمد راتب  ٭

وفق املطلوب.
واكد ان هذه االجراءات تأتي 
الهيئة بتطوير  ضمن اهتمام 
وصيانة الزراعات التجميلية 
ومرافقه���ا في عم���وم مناطق 
الكوي���ت ضمن االولوية التي 
حتظى به���ا اخلطط اخلاصة 
بالهيئة سواء احلالية منها او 

املستقبلية.
ونبه الى ان هناك مخلفات 
زراعية ال عالق���ة للهيئة بها 
ناجتة عن صيان���ة احلدائق 
املنزلية للمواطنن مشيرا الى 
انه على الرغم م���ن ذلك فان 
الهيئة تتع���اون مع اجلهات 

قالت الهيئة العامة للزراعة 
ان قط���اع الزراعة التجميلية 
يعمل عل���ى تطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية في مختلف 

طرق ومناطق الكويت.
العالقات  ادارة  وقال مدير 
العامة بالهيئة ش���اكر عوض 
في تصريح صحافي ان هناك 
تعليمات مش���ددة للشركات 
املنوط بها تلك االعمال لرفع 
مخلف���ات اعمال الصيانة أوال 
فأوال مضيفا انه توجد متابعة 
يومية من قبل مهندسي الهيئة 
عل���ى تلك الش���ركات كل في 
منطقته الجناز االعمال املكلفة 

منصور البدر

شاكر عوض

طريقة الفحص الذاتي باستخدام 
املجسمات، كما شهد اليوم الثاني 
اقامة مع����رض صحي صحابه 
طبق اليوم والذي سيتم التبرع 
بعائده ملصلحة مرضى السرطان، 
وأوضحت العجمي انها سمعت 
عن انشطة حملة كان من خالل 
الصحف، وكذلك من خالل برنامج 
تدريب طالبات املرحلة الثانوية 
الذي تنفذه احلملة بالتعاون مع 
وزارة التربية واختتمت موجهة 
ش����كرها الدارة احلمل����ة على 
تنظيمه����ا مثل هذه احملاضرات 

باملجان.
حنان عبدالمعبود  ٭

موافقة مديرة املدرسة لتنظيم 
انشطة صحية توعوية تتضمن 
محاض����رة توعوي����ة ومعرضا 
صحيا يضم »طبق اخلير« من 
اج����ل التبرع بعائ����ده ملصلحة 

مرضى السرطان.
واشارت العجمي الى تنظيم 
النش����اط مبس����اعدة من حملة 
»كان« وذل����ك يومي 17 و18 من 
ديسمبر اجلاري، حيث تضمن 
اليوم االول محاضرة توعوية 
حول سرطان الثدي واالكتشاف 
املبكر ألقتها عضو الفريق الطبي 
بحمل����ة »كان« د.مها محمد كما 
قامت بتعليم الطالبات واملعلمات 

ازدياد حاالت االصابة مبرض 
السرطان، ومن خالل النشرات 
والنشاطات التي تقوم بها حملة 
»كان« التوعوية ملرض السرطان، 
ي����دق ناق����وس اخلط����ر لينبه 
الكثيرين مبا يدور حولنا، وهذه 
املؤشرات شكلت عنصرا حتفيزيا 
ملعلمة الرياضيات مبدرسة هدية 
العجمي  الثانوية بنات، منيرة 
والتي اكدت ان متابعتها النشطة 
حمل����ة »كان« التوعوية ملرض 
السرطان شعرت بأنه البد من 
القيام بخطوة للمس����اهمة في 
التوعي����ة ومس����اعدة املرضى، 
واش����ارت الى انها تقدمت ألخذ 

جانب من أنشطة حملة »كان« في مدرسة هدية الثانوية للبنات

»كان« شاركت في أنشطة »ثانوية هدية للبنات« للتوعية 
مبرض السرطان والتأكيد على أهمية االكتشاف املبكر

البدر: إعادة تشغيل 600 خط لإلنترنت في سلوى
فترة وجيزة استغرقها إصالح العطل في مقسم املنطقة

اكد الوكيل املساعد لقطاع االتصاالت بوزارة 
املواصالت منصور البدر انه متت اعادة تشغيل 

600 خط انترنت كانت قد تعطلت في منطقة 
سلوى وذلك بسبب عطل فني في بعض االجهزة 

مبقسم مشرف الذي يغطي منطقة سلوى.
واضاف أنه مت اصالح العطل خالل فترة وجيزة 
وذلك حتى خالل اصالح هذا النظام الذي يقوم 
بتقدمي خدمة االنترنت ملنطقة سلوى عبر نظام 

األلياف الضوئية.

وقال إننا نحاول في القريب العاجل تغطية مناطق 
الساملية ورأس الساملية بخدمة االنترنت وذلك 

عن طريق األلياف الضوئية اسوة مبناطق سلوى 
والرميثية. واشار الى ان هناك 3.500 قسيمة في 

منطقة سلوى تتمتع بخدمة االنترنت، مؤكدا أن 
خدمة االنترنت تقدم لسكان سلوى وباقي املناطق 

من خالل شركات االنترنت وبواسطة استخدام 
شبكة وزارة املواصالت.

فرج ناصر  ٭


