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تفضل نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية 
ووزي��ر الدفاع باإلنابة الفريق ركن متقاعد الشيخ خالد 
اجلراح ، بنادي ضباط اجليش صباح أمس، بتقليد كوكبة 
جديدة من الضباط رتبهم، وذل��ك بعد ص��دور املرسوم 

األميري بتوليتهم ضباطاً باجليش الكويتي.
وق��د ب��دأت مراسم التولية بقراءة املرسوم األميري، 
بعدها تفضل الشيخ خالد اجلراح بتقليد الرتب، ومن ثم 

أدى الضباط اجلدد القسم القانوني .

 وقد هنأ نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدفاع باإلنابة الضباط اجلدد بكلمة قال فيها: “ 
نبارك لكم اليوم ، ونهنئكم بحصولكم على ثقة صاحب 
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 

صباح األحمد، وكلنا أمل بأن حتافظوا على هذا القسم، وأن 
تضعوا مصلحة الوطن واحملافظة عليه والذود عنه نصب 
أعينكم ، وأدعوا املولى عز وجل أن يدمي نعمة األمن واألمان 
علي هذا الوطن املعطاء ، حتت قيادة صاحب السمو أمير 

البالد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقد حضر مراسم التقليد نائب رئيس األرك��ان العامة 
للجيش الفريق الركن عبدالله النواف، وعدد من أعضاء 

مجلس الدفاع العسكري وكبار الضباط القادة باجليش .

قلد كوكبة من الضباط رتبهم اجلديدة

اجلراح: ضعوا مصلحة الوطن واحملافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم

الشيخ خالد اجلراح في لقطة جماعية مع الضباط
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اجلراح والنواف وبعض الضباطاجلراح يقلد أحد الضباط رتبته اجلديدة

أشاد مبستواها املتميز

الصباح: األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري وصلت إلى قدرة تنافسية عاملية

أشاد املدير العام ملؤسسة املوانيء 
الكويتية ورئ��ي��س احت���اد امل��وان��ئ 
العربية ورئيس قطاع النقل العربي 
الشيخ يوسف الصباح أمس االثنني 
باملستوى املتميز لألكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
معتبرا إي��اه��ا “ مفخرة “ جلامعة 

الدول العربية.
وق��ال الشيخ يوسف الصباح ل� 
)كونا( عقب ترؤسه جلسة اجلمعية 
ال��ع��ام��ة ل��ألك��ادمي��ي��ة ع��ل��ى مستوى 
اخلبراء ومشاركته كنائب رئيس في 
اجتماع املكتب التنفيذي لألكادميية 
إن��ه سيتم رف��ع توصيات تبني مدى 
تطور األك��ادمي��ي��ة وإجن��ازات��ه��ا وما 
وصلت إليه من قدرة تنافسية عاملية 
لالجتماع ال��وزاري في دورت��ه ال 23 
املقرر عقده اليوم الثالثاء ومن ثم الى 

املجلس االقتصادي واالجتماعي.
وأض��اف أن األكادميية استطاعت 
أن تصل خالل سبع سنوات من حيث 
التصنيف ال��ع��امل��ي للجامعات من 
مستوى 6000 ال��ى مستوى 2000 

كأفضل جامعة.
وأض���اف ان��ه مت خ��الل االجتماع 
الطلب من األكادميية رفع تصوراتها 
بشأن العمل على االرتقاء بتصنيفها 
مبا ميكنها من بلوغ مستوى أفضل 
1000 جامعة على ان يتم تسلم هذه 

التصورات منها بعد ستة اشهر.
م����ن ج���ان���ب آخ�����ر ق�����ال ال��ش��ي��خ 

يوسف إن اجلمعية العامة اعتمدت 
ال��ت��ق��ري��ري��ن امل��ال��ي واإلداري وك��ل 
االمور املتعلقة مبيزانية السنة املالية 
السابقة )2019/2018( واملقبلة 
)2020/2019(، موضحا أن هناك 
زي��ادة ملحوظة في االحتياطي العام 
لألكادميية ال��ى ج��ان��ب ال��زي��ادة في 
التخصصات التي تطرحها وتتبناها 

الكليات. وذكر أنه بناء على توصية 
م��ن ال��رئ��ي��س امل��ص��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 
السيسي سيتم ب��ن��اء أف���رع جديدة 
ل��الك��ادمي��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ف���ي منطقة 
)العلمني اجلديدة( في مصر كما سيتم 
بناء فرع كبير لها في ام��ارة الشارقة 
ب��دول��ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
بناء على توصية من حاكم الشارقة 

الشيخ سلطان القاسمي. وأوضح أن 
االجتماع وافق على انشاء كلية لالثار 
والتراث احلضاري كما يجري حاليا 
انشاء كلية للصيدلة التي من املقرر 
ان يبدأ العمل فيها العام املقبل.وفيما 
يتعلق ب��االرش��اد البحري اوض��ح ان 
مؤسسة املوانئ الكويتية تعمل مع 
األكادميية على منح “شهادة الدبلوم” 

في هذا املجال مبينا ان هناك ما ال يقل 
عن 40 مرشدا متدربا ملتحقا بهذه 
الدورة. وذكر أن االجتماع بحث كذلك 
التعاون مع مختلف الدول واجلامعات 
االجنبية في برامج وشهادات مشتركة 
يحصل الطالب من خاللها على شهادة 
من االكادميية وأخ��رى من اجلامعة 

االجنبية.

»التربية« تغلق معهد البنات الديني
في »الفروانية« وتنقل الطالبات

إلى متوسطة مدينة جابر األحمد 

املعهد املغلق 

ريا�ض عواد 

أص���درت وزارة التربية ق���رارا بشأن 
إغ��الق املبنى احلالي للمعهد الديني بنات 
الكائن ف��ي منطقة الفروانية السكنية ق 
)3(و ش��ارع )62( اعتبارا من ي��وم األحد  
املاضي، وافتتاح مبنى املدرسة املتوسطة 
الكائن في مدينة جابر األحمد قطعة )5( 

ليصبح مقرا بديال للمعهد الديني بنفس 
مسماه السابق، وتتولى جهات االختصاص 
اإلش��راف على عملية إخ��الء املبنى احلالي 
والعمل على توفير وجتهيز املبنى اجلديد 
بكافة احتياجاته املادية والفنية واإلدارية 
كل فيما يخصه، مبا في ذلك إصدار النشرات 

والقرارات الالزمة.

شعيب: »الشؤون« بدأت تطبيق آلية التصويت 
اإللكتروني في اجلمعيات التعاونية 

ريا�ض عواد 

أك��د الوكيل املساعد لشئون التعاون 
ب���وزارة الشئون االجتماعية  عبدالعزيز 
شعيب  أن ال����وزارة ق��د ب���دأت ف��ي تطبيق 
آلية التصويت اإللكتروني في اجلمعيات 
التعاونية وم��ن ضمنها جمعية صباح 
األحمد التعاونية حيث مت انتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة طبقا لهذه اآللية وجمعية 
العدان والقصور التعاونية وجمعية مبارك 
الكبير والقرين التعاونية خالل اجتماعات 
اجلمعيات العمومية ال��ع��ادي��ة، وأن من 
ش��أن اس��ت��خ��دام ه��ذه اآلل��ي��ة أن يضع حدا 
ملشكلة البطاقات املدنية املفقودة أو منتهية 
املدة وللبيانات غير الصحيحة التي ميكن 
أن يستظهر بها املساهمون املشاركون 
بالتصويت ف��ي االنتخابات واجلمعيات 
العمومية بوجه ع��ام، وتعبر ال��وزارة عن 
ارتياحها لنجاح استخدام آلية التصويت 
االلكتروني في الكشف عن الهوية الصحيحة 
للمساهمني باجلمعيات التعاونية ولم 
تسجل إلى حد اآلن أية حالة انتحال هوية 
أو تقدمي بيانات غير صحيحة إضافة إلى أنه 
مت تعزيز هذه اآللية باعتماد التصوير خالل 

إجراء عملية االقتراع. 
كما أكد  شعيب  أن فرق التفتيش وأعوان 
الضبطية القضائية ب��ال��وزارة ق��ام��وا مع 
جهات حكومية أخ��رى ) وزارة التجارة �� 
هيئة القوى العاملة �� هيئة الغذاء والتغذية ( 
بعمليات تدقيق على منافذ  نشاط اجلمعيات 
التعاونية سعياً منها إلى رصد كل املخالفات 
التي ميكن حتصل ف��ي منافذ التسويق ) 
بسوق االن��دل��س مقابل منطقة الرقعي ( 
وتندرج هذه املهمة في إطار تنفيذ الوزارة 
خلطة ال��زي��ارات امليدانية التي وضعتها 
لغاية تشديد الرقابة على منافذ تزويد 
اجلمعيات التعاونية باخلضار و الفواكه 
والتصدي للتجاوزات التي قد حتصل وتهدد 

مصلحة املستهلك . 
وأضاف الوكيل املساعد لشؤون التعاون 
أن ج���والت التفتيش  أس��ف��رت ع��ن ضبط 
ورصد مخالفات موجبه لتسليط العقوبات 
امل��ق��ررة ق��ان��ون��ي��اً على بعض اجلمعيات 
التعاونية وهي: عدم وجود فواتير للشراء 
- اختالف ب��األوزان -  عدم حتديد الكميات 
املراد شرائها من املنفذ لبعض اجلمعيات -   
تشغيل العمالة لدى الغير - تشغيل اخلدم 
في بعض البسطات باملنفذ - عدم وجود بلد 
املنشأ لألصناف- الغش باألوزان للعبوات 
من اخلضار والفواكه - عدم وجود كروت 

صحية للعمالة. 
وأش��ار الوكيل املساعد لشئون التعاون 

بانه مت خالل اجلوالت التفتيشية مالحظة 
هبوط األسعار إلى املستوى الطبيعي مبا 
من شأنه يساعد على توفير السلع باألسعار 
التعاونية املناسبة طبقاً ملا تقتضيه القرارات 
الوزارية املنظمة للعمل التعاوني والتعاميم 

ذات الصلة املتبعة في هذا املجال . 
كما أك��د على ال��ف��رق واملفتشني تكثيف 
اجل��والت التفتيشية ، م��ش��دداً أن ال��وزارة 
مستمرة في التصدي لكل أشكال التالعب 
وال��غ��ش وال��ت��ع��دي على أم���وال املساهمني 
باجلمعيات التعاونية وأنه سيتم اتخاذ كل 
اإلج��راءات القانونية الالزمة إزاء املخالفني 

للقانون. 
 كما أفاد الوكيل املساعد لشئون التعاون 
بأن ال��وزارة ومن واقع عملها الرقابي على 
اجلمعيات التعاونية وقفت على حقيقة 
ضعف أو غياب الفكر التعاوني لدى بعض 
أعضاء مجالس إداراتها، ولذلك فقد حرصت 
ال��وزارة ممثلة بقطاع التعاون على وضع 
خطة متكاملة ف��ي ه��ذا اإلط���ار تقوم على 
تنظيم ب��رام��ج ودورات تدريبية لفائدة 
أعضاء مجالس إدارات اجلمعيات التعاونية 
بهدف تنمية قدراتهم التسييرية وحتسني 
م��ه��ارات��ه��م ف��ي م��ج��ال ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اون��ي، 
وق��د ب��دأ ذل��ك فعال منذ شهر يوليو املاضي 
وستستأنف هذه الدورات خالل الشهر املقبل 
ب��إج��راء دورة ثانية تتضمن محاضرات 
تدريبية ألعضاء مجالس إدارات اجلمعيات 
التعاونية واملرشحني لها في إط��ار العمل 
على تعزيز التعاون بني الوزارة واجلمعيات 
التعاونية، هذا وإن ال��وزارة بصدد درس 
إمكانية أن يكون املرشح النتخابات مجلس 
إدارة جمعية تعاونية قد اجتاز بنجاح دورة 

تدريبية تأهيلية في مجال العمل التعاوني.

عبدالعزيز الشعيب 

الشيخ يوسف  الصباح في جولة تفقدية لألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الشيخ يوسف الصباح مترئسا االجتماع

وفد أمني كويتي يطلع على جتربة
قطر في مجال أمن املطارات

الوفد األمني الكويتي خالل زيارة ملطار حمد الدولي

أطلع وفد أمني كويتي أول أمس على جتربة دولة قطر 
في مجال أمن املطارات والوسائل واألجهزة واالمكانات 
التقنية وااللكترونية احلديثة املستخدمة في املطار 

لتسهيل حركة دخول املسافرين ومغادرتهم.
وتعرف الوفد برئاسة املدير العام ل��إدارة العامة 
ألمن املطار اللواء وليد الصالح خالل زيارة قام بها أول 
أمس ملطار حمد الدولي على املنظومة االمنية واالجهزة 
احلديثة والتقنيات املتطورة التي تستخدمها ادارة امن 
املطار في التفتيش واملراقبة للمحافظة على امن وسالمة 

املسافرين وحركة الطيران املدني.
واستمع الوفد ال��ى ع��رض تفصيلي عن املهام التي 
تقدمها ادارة جوازات املطار والتطور التكنولوجي املعتمد 
الدارة دخ��ول املسافرين ومغادرتهم والتكنولوجيا 
املتقدمة املطبقة على البوابات االلكترونية في صاالت 

القادمني واملغادرين.
وأثنى اللواء الصالح على جتربة دولة قطر في أمن 
املطارات منوها باملنظومة األمنية ملطار حمد الدولي 
وباالجهزة املتطورة التي تساهم في تسهيل حركة 

املسافرين.
وأكد أهمية استمرار التعاون املشترك بني دولتي قطر 

والكويت وتبادل اخلبرات في مجال امن املطارات واملنافذ 
وفي مجاالت اخرى نصت عليها االتفاقيات املوقعة بني 

البلدين الشقيقني.
من جهته قال مدير إدارة أمن مطار حمد الدولي العميد 
عيسى الرميحي ان هذه الزيارة تأتي في اطار التعاون 
والتنسيق القائم بني البلدين واحل��رص على تبادل 

اخلبرات في مجال أمن املنافذ واملطارات.
وأض���ح ال��رم��ي��ح��ي أن ال��وف��د اط��ل��ع ع��ل��ى التطور 
التكنولوجي املعتمد داخل مطار حمد الدولي سواء ما 
يختص بتسهيل حركة املسافرين او اجلانب االمني.
واض���اف ان ال��وف��د اطلع كذلك على االج��ه��زة احلديثة 
املستخدمة السيما جهاز الروبوت االمني الذكي لرصد 
االشخاص املشتبه بهم وكشف االسلحة واملتفجرات 
والعمالت املزيفة والبطاقات االئتمانية املزورة وغيرها. 
من جهته ق��ال مدير ادارة ج��وازات مطار حمد الدولي 
العميد محمد امل��زروع��ي ان الوفد الكويتي اطلع على 
االنظمة احلديثة التي تستخدمها اإلدارة داخ��ل املطار 
لتوفير أعلى املستويات ف��ي مجال تسهيل اج���راءات 
اجل���وازات لدخول وخ��روج املسافرين واحل��ف��اظ على 

سهولة وانسيابية العمل.

نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 

بلدية »حولي« حررت
54 مخالفة متنوعة  

كشفت إدارة ال��ع��الق��ات العامة 
ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق 
و متابعة خدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة حولي بتنفيذ حملة تفتيشية 
على احملالت في نطاق محافظة حولي  

.
و في هذا السياق أوضح مدير إدارة 
التدقيق و متابعة خدمات البلدية 
بفرع بلدية محافظة ح��ول��ي  فالح 
العتيبي ب��ان اجل��ول��ة أس��ف��رت عن 
حترير )54( محضر مخالفة تنوعت 
مابني اضافة اعالن خاص بالنشاط 
بدون ترخيص ، مخالفة اشتراطات 
االعالن ، عدم جتديد ترخيص االعالن 

اخلاص بالنشاط ، اقامة اعالن خاص 
بالنشاط بدون ترخيص .

ودع��ا العتيبي اص��ح��اب احمل��الت 
التاكد من تراخيص االعالنات جتنبا 
للمخالفة و ال��غ��رام��ة وخصوصا 
بان البلدية سهلت اج��راءات جتديد 
ت��راخ��ي��ص االع����الن����ات م���ن خ��الل 

االنترنت .
كما دع��ت إدارة العالقات العامة 
اجلمهور في ح��ال وج��ود أي شكوى 
تتعلق بالبلدية  االتصال على اخلط 
ال��س��اخ��ن   139أو ال��ت��واص��ل على 
حساب البلدية   @kuwmun عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.

م. مها البغلي

مها البغلي تقترح استخدام نظام 
اإلشارات املرورية الذكية 

ريا�ض عواد 

اق��ت��رح ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دمي مها 
البغلي  استخدام نظام اإلشارات املرورية 
الذكية،بسبب االختناقات املرورية عند 
بعض تقاطعات اإلش����ارات الضوئية 
الرئيسة خاصة في الطرق الدائرية ) 
الدائري األول والثاني والثالث والرابع( .

وق��ال��ت البغلي إن اس��ت��خ��دام نظام 
اإلش��ارات املرورية الذكية والتي تتميز 
بربط اإلش���ارات جميعها بنظام واح��د 
ي��ق��وم ب��اح��ت��س��اب أوق����ات ف��ت��ح وغلق 
اإلشارات بطريقة حتقق انسيابية املرور 
عند التقاطعات والتخفيف من االزدحام 

وتقليل أوقات الوقوف عند اإلشارات . 


