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الشهادات المزورة موجودة منذ 2007

الخالد بحث وسوراج تعزيز التعاون بين البلدين

مذكرة تفاهم بين الكويت والهند
بشأن استخدام العمالة المنزلية

أبل لـ«تلفزيون الشاهد» :نعاني
من البيروقراطية

• حبيب أبل خالل لقائه مع اإلعالمي جعفر محمد
• الشيخ صباح اخلالد أثناء توقيع االتفاقية

التقى نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ،وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
الهندية �سو�شما �سوراج ،وذلك
مبنا�سبة زيارتها الر�سمية �إلى
الكويت اذ تناول االجتماع جممل
العالقات الثنائية املميزة التي
تربط البلدين و�سبل تعزيزها

وتطويرها يف كافة املجاالت.
كما مت ا�ستعرا�ض �أوج��ه التعاون
القائمة بني البلدين على خمتلف
امل�ستويات وبحث �آخر امل�ستجدات
ال��ت��ي ت�شهدها املنطقة و�أب���رز
التطورات على ال�ساحتني االقليمية
والدولية والق�ضايا حمل االهتمام
امل�شرتك.

ومت عقب االجتماع عقد مرا�سم
ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة بني
الكويت والهند ب�ش�أن الإعفاء
امل��ت��ب��ادل ل��ت��أ���ش�يرة الدخول
امل�����س��ب��ق��ة حل��م��ل��ة ج�����وازات
ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة
والر�سمية ومذكرة تفاهم بني
البلدين ب�ش�أن التعاون حول

ا�ستخدام العمالة املنزلية ،اذ
ق��ام ال�شيخ �صباح اخلالد مع
الوزير الهندية بالتوقيع على
االتفاقية ومذكرة التفاهم اللتني
تعك�سان عزم البلدين يف تطوير
العالقات الثنائية وتوطيدها
يف كافة املجاالت وعلى خمتلف
الأ�صعدة.

المشعل تفقد األعمال الجارية بالموقع

«متابعة األداء» :تذليل العقبات
أمام مشروع مبنى الركاب الجديد بالمطار
ق��ام رئي�س جهاز متابعة الأداء
احلكومي ال�شيخ احمد امل�شعل،
�أم�س ،بجولة ميدانية يف م�رشوع
مبنى ال��رك��اب اجل��دي��د يف مطار
الكويت ال���دويل لتفقد االعمال
االن�شائية للم�رشوع الذي ت�رشف
على تنفيذه وزارة اال�شغال.
وكان يف ا�ستقباله والوفد املرافق
له يف موقع امل�رشوع وكيلة وزارة
الأ�شغال عواطف الغنيم ،ومدير
امل�رشوع في�صل الأ�ستاذ ،ا�ضافة
ال��ى ع��دد م��ن مهند�سي ال���وزارة
القائمني على تنفيذ امل�رشوع.
واطلع ال�شيخ احمد امل�شعل خالل
اجلولة على �آخر م�ستجدات املوقف
التنفيذي للم�رشوع من خالل عر�ض
مرئي قدمه ا�ست�شاري اال�رشاف يف
امل�رشوع.
وا�شاد امل�شعل بالعمل املبذول
لتنفيذ امل�رشوع داعيا القائمني
على تنفيذ امل�رشوع الى بذل املزيد
من اجلهد لإجنازه يف الوقت الزمني
املحدد ،م�ؤكد ًا ا�ستعداد اجلهاز
لتذليل اي �صعوبات �أو عقبات تقف
�أمام تنفيذ وت�شغيل امل�رشوع.

�أك��د �أم�ين ع��ام اجلامعات اخلا�صة
د .حبيب �أب���ل �أن ال��درا���س��ة يف
اجلامعات اخلا�صة بالكويت من
ارخ�ص اجلامعات من حيث مقارنتها
مع دول العامل ,م�شريا �إلى ان متو�سط
كلفة الطالب اجلامعي يف الكويت 4
الآف دينار بال�سنة الدرا�سية.
ونفى ان يكون ا�صحاب اجلامعات
اخلا�صة �سببا يف ت ��أخ��ر م�رشوع
جامعة الكويت ,م�شريا �إل��ى ان
كلفة درا�سة الطالب بها اغلى من
اجل��ام��ع��ات اخل��ا���ص��ة كما ان��ه لو
وجد لدينا  4جامعات حكومية فلن
يكون هناك ا�ستغناء عن اجلامعات
اخلا�صة .
ج��اء ذل��ك عند ا�ست�ضافته من قبل
االعالمي جعفر حممد يف برناجمه «
و�سع �صدرك على «تلفزيون ال�شاهد»
للحديث ع��ن اجل��ام��ع��ات اخلا�صة
وم��دى �صحة ال�شهادات امل��زورة
والأ�سباب التي ال جتعلنا ننه�ض
بالعملية التعليمية.
وقال �أبل ,لوجود نه�ضة تعليمية
وجامعات عريقة خا�صة او حكومية
فنحن بحاجة ال��ى دع��م احلكومة
للوقوف على مثل ه��ذه امل�شاريع

بكل ق��وة ,م�شريا �إل��ى ان الكويت
لديها الكثري من املبادرات �إال انها
تطبق خ��ارج ال��ب�لاد ,وذل��ك يرجع
للبريوقراطية التي نعاين منها يف
الكويت رغ��م وج��ود قانون ان�شاء
اجلامعات اخلا�صة.
وق���ال ان اجل��ام��ع��ات ال��ت��ي يتم
ان�شا�ؤها يف قطر واالمارات جامعات
غري ربحية ولكنها يف الكويت ربحية
واحلكومة ال تقدم لهذه اجلامعات اال
االر�ض التي تبنى عليها املن�ش�أة.
وا�ضاف نحن بحاجة ال��ى قانون
���ش��ام��ل ين�ص ع��ل��ى ���ض�رورة دعم
احلكومة للجامعات اخلا�صة ومن
ال��غ��ري��ب ان�����ش��اء هيئة لت�شجيع
اال�ستثمار االجنبي املبا�رش بينما يتم
التغا�ضي عن اال�ستثمار املحلي.
وبني �أب��ل بانه ق��ام بعمل قانون
للجامعات اخلا�صة ومت اعطا�ؤه
لنواب جمل�س االمة لر�ؤيته وتبنيه
ل�يرى النور اال ان االم��ر �ضاع ما
ب�ين درا����س���ة جل���ان وح���ل جمل�س
وانتخابات ,مو�ضحا بانه �سيكون
لديه خطوة ق��ادم��ة يف امل�ستقبل
القريب حتى اق��رار القانون الذي
ي�ساهم يف النه�ضة التعليمية.

«القوى العاملة» :باشرنا التحقيق

بانفجار محول كهربائي في سلوى
كتب �أحمد احلربي:
قال نائب املدير العام حلماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة
عبدالله املطوطح �إنه فيما يتعلق بانفجار حمول كهربائي يف منطقة �سلوى و
ا�صابة فنيني اثنني من جن�سية عربية با�رشت الهيئة ممثلة يف �إدارة تفتي�ش
العمل ق�سم ال�سالمة املهنية �إجراءاتها يف هذا اخل�صو�ص وذلك للوقوف على
مالب�سات الواقعة وا�صابة العاملني .وبني املطوطح ب�أن الفنيني م�سجلني على
احدى ال�رشكات املتعاقدة مع وزارة الكهرباء ومت اتخاذ الالزم وانتقال مفت�شي
ال�سالمة املهنية الى مكان احلادث ومتابعة احلالة ال�صحية للفنيني واي�ضا
الت�أكد والتحقيق فيما يتعلق باالجراءات التي قامت بها ال�رشكة من ناحية
اجراءات ال�سالمة املهنية وت�سجيل واقعة ا�صابة عمل.
واهاب املطوطح �أنه ي�ستوجب على جميع �أ�صحاب الأعمال الذين ي�ستخدمون
عما ًال طبقا لقانون العمل بالقطاع الأهلي واي�ضا قانون العمل يف القطاع
النفطي ب�رضورة الإلتزام بكافة �إجراءات وا�شرتاطات ال�سالمة املهنية والرعاية
العمالية.

• الشيخ أحمد املشعل خالل اجلولة امليدانية

إصدار شهادة لمن يهمه األمر بتشكيل مجلس إدارة اتحاد المزارعين

ضرورة االلتفاف حول توجيهاته السامية

الدماك :أبوابنا مفتوحة للجميع

نواب :كلمة األمير خارطة طريق

ونمد يدنا لبدء صفحة جديدة

• رئيس وأعضاء احتاد املزارعني

�أ���ص��درت الهيئة العامة للقوى
العاملة �شهادة ملن يهمه الأمر
بت�شكيل جم��ل�����س ادارة احت��اد
امل��زارع�ين اجل��دي��د لعام 2018
 2022/برئا�سة عبدالله الدماك
ونائبه ح�سني العجمي وامني ال�رس
حممد العتيبي و�أم�ين ال�صندوق
جابر العازمي وع�ضوية مبارك
الدماك و�صالح العازمي وحممد
املطريي وعبدالله الداهوم وفهد
احليان.
وج��اء يف ال�شهادة التي �صدرت
�صباح �أم�س من الهيئة العامة
للقوى العاملة �أن رئي�س جمل�س
الإدارة ه��و امل��م��ث��ل القانوين
لالحتاد �أمام الغري وان ال�شهادة
���ص��احل��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال����دورة
احلالية املقرر انتها�ؤها بتاريخ
 2022/5 /31و�أعطيت ال�شهادة
ب��ن��اء على طلب االحت���اد العام

ويف رده على �س�ؤال حقيقة ال�شهادات
املزورة قال بالت�أكيد هناك �شهادات
مزورة ووهمية اال انني مل �أطلع على
حقيقتها مل اكن من �ضمن اللجان
اخلا�صة بهذه الق�ضية واملعلومات
التي متلكها جلان التحقيق م�شريا
�إلى بان اللعب يف ال�شهادات لي�س
بجديد فقد بد�أ يف عام  2007وخا�صة
يف الفلبني.
  وذكر �أبل ان معلومة هذه ال�شهادات
جاءت من قبل �أحد اال�شخا�ص الذي
كان ينوي اكمال درا�سات عليا يف
الفلبني وعندما قام مبراجعة املكتب
هناك وجد عدد من اال�شخا�ص الذي
يحملون �شهادات هند�سية وم�ؤهالت
عليا قالو له ق��دم اوراق���ك وراجع
اجلامعة بعد � 6أ�شهر لتح�صل على
امل�ؤهل من دون جهد او تعب وبعد
ت�شكيل جلان التحقيق والبحث مت
«طمطمة» املو�ضوع.
وك�شف ان هناك ميزانية مر�صودة
ل��ـ  6االف ط��ال��ب خ���ارج الكويت
ا�ضافة الى �ألفني طالب يتم ت�سجيلهم
بعثات داخلية م�ؤكدا بان الطاقة
اال�ستيعابية يف اجلامعات اخلا�صة
يف الكويت و�صلت �إلى �أعلى حد.

لعمال الكويت مبوجب كتابه رقم
 2018/321امل����ؤرخ يف تاريخ
 2018/10/4بناء على اجلمعية
العمومية غري العادية لالحتاد
الكويتي للمزارعني املنعقدة
بتاريخ  2018/10/3النتخاب
جمل�س �إدارة جديد لالحتاد للأربع
�سنوات املقبلة.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد �أ���ش��اد رئي�س
االحتاد عبدالله الدماك باجلهود
التي تقوم بها وزي��رة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
لل�ش�ؤون االقت�صادية هند ال�صبيح
ودعمها الدائم لإخوانها املزارعني
وكذلك اجلهود التي يقوم بها مدير
عام الهيئة العامة للقوى العاملة
�أحمد املو�سى ونائب املدير العام
حلماية القوى العاملة عبدالله
املطوطح وجميع ن��واب املدير
العام على ما يقومون به من عمل

كبري بتعليمات مبا�رشة من وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل.
وق���ال ال��دم��اك �إن جمل�س �إدارة
االحتاد �أبوابه مفتوحة �أمام جميع
املزارعني واال�ستماع الى �آرائهم
واقرتاحاتهم لتطوير العمل يف
القطاع الزراعي وجميع الأخوة يف
املجل�س يفتحون �صفحة جديدة من
�أجل العمل والإنتاج وتطور وتقدم
ال��زراع��ة يف الكويت بعد توقف
ب�سبب الأح���داث الأخ�ي�رة والتي
نتمنى �أن تكون ق��د و�صلت �إلى
نهايتها بعد ت�سلم جمل�س الإدارة
اجلديد �شهادة هيئة القوى العاملة
ل�ل�أرب��ع �سنوات القادمة والتي
نتمنى �أن تكون �سنوات اجناز
وعمل وه��ذا ال يكتمل اال بتعاون
جميع امل��زارع�ين م��ع احتادهم
وخا�صة املزارعني املنتجني من
ذوي اخلربة يف املجال الزراعي .

ثمن عدد من النواب امل�ضامني
ال�سامية الواردة يف كلمة �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد يف افتتاح دور االنعقاد
الثالث من الف�صل الت�رشيعي
اخلام�س ع�رش.
واكدوا على �رضورة م�ساندة �سمو
االمري وااللتفاف حول توجيهاته
ال�سامية التي ت�ؤمن ا�ستقرار
الكويت و�سط التحديات االقليمية
اخلطرية ونبهوا �إلى اهمية ادراك
ما حذر منه �سمو الأمري من �أحداث
حتيط مبنطقتنا ال��ت��ي ت�شهد
اح��داث��ا خطرية ت�ستوجب على
اجلميع حماية وح��دة املجتمع
والت�صدي ملثريي الفنت وو�ضع
م�صلحة الكويت فوق كل اعتبار.
وطالب النائب حمد الهر�شاين
االلتزام مب�ضامني خطاب �سمو
االم��ي�ر ال��ت��ي ك��ان��ت وا�ضحة
وجلية و�شاملة م�ؤكدا
و�رصيحة
ّ
�أن �سموه حر�ص على اي�صال
ر�سالة مبا�رشة لكل من يعبث
ب�أمن البلد وي�ؤثر على ا�ستقراره
ومتا�سكه من خالل تبني �أجندات
تخ�صه وتخدم م�صاحله ال�ضيقة
�أو م�صالح تياره ال��ذي ينتمي
�إليه.

• حمود اخلضير

• ماجد املطيري

وق���ال ال��ه��ر���ش��اين يف ت�رصيح
�صحايف  :ال كالم بعد خطاب �سمو
الأم�ير احلري�ص على ا�ستقرار
الكويت و�أمنها و�أي كويتي مهما
ك��ان��ت ان��ت��م��اءات��ه وتوجهاته
عليه االلتزام مب�ضامني اخلطاب
ال�سامي.
بدوره �أكد النائب حمود اخل�ضري
�أن امل�ضامني ال�سامية الواردة
يف النطق ال�سامي حلكيم االمة
�سمو الأم�ير كانت و�ستظل حمل
تقدير وا�سرت�شاد اجلميع من �أجل
جتاوز كل املحطات التي ميكن

�أن تعرت�ض م�سرية ال�سلطتني
الت�رشيعية والتنفيذية والعمل
م���ع ���س��م��وه م���ن �أج����ل حتقيق
الإ�ستقرار املن�شود لبلدنا وقطع
الطريق �أم��ام كل ما من �ش�أنه
الإ�رضار بوحدتنا .
ومن جانبه �أ�شاد النائب ماجد
املطريي بالنطق ال�سامي الذي
افتتح به �سمو االمري دور االنعقاد
ال��ث��ال��ث للف�صل الت�رشيعي
اخلام�س ع�رش معتربا �أياه ح�صنا
ح�صينا واقيا لكل مواطن ومقيم
على ه��ذه الأر�����ض الطيبة من

• عبدالله املطوطح

التقلبات ال�ساخنة التي ي�شهدها
العامل وي�شهدها الإقليم م�ؤكد ًا
�أن النطق ال�سامي واجهة م�رشقة
لتح�صني ال���وح���دة الوطنية
وحماية الكويت الغالية من ب�ؤر
االرهاب والتطرف والت�شنج .
ومن ناحيته ثمن النائب ع�سكر
العنزي التوجيهات وامل�ضامني
ال�سامية التي وردت يف حديث
�سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد حفظه الله
ورع��اه يف دور االنعقاد الثالث
للف�صل الت�رشيعي اخلام�س ع�رش
 ،م ��ؤك��د ًا �أن �سموه هو رباننا
القادر على قيادة �سفينة البالد
يف هذا البحر املتالطم باالحداث
�إقليمي ًا وعاملي ًا وي�سعى فيه
ج��اه��دا حل��م��اي��ة ام���ن الكويت
ووح��دة املجتمع وحل م�شاكله
بحكمة بالغة .
ومت��ن��ى ال��ع��ن��زي على اجلميع
دع��م �سموه يف ت�صديه الدائم
ملعاجلة الق�ضايا التي تتعلق
بال�ش�أن املحلي وتفويت الفر�ص
على كائن ًا من من كان ال�ستغالل
املن�صات الإع�لام��ي��ة لت�أجيج
امل�����ش��اع��ر واث�����ارة ال��ن��ع��رات
وال�شحن الطائفي والإ�ساءة لأي
فئة من مكونات املجتمع.

ّ
شخص الداء
«المخترعين» :صاحب السمو
�أ�شادت رئي�سة جمل�س �إدارة جمعية
امل��خ�ترع�ين د .ف��اط��م��ة ال��ث�لاب،
بتوجيهات �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد خالل كلمة �سموه يف
اجلل�سة االفتتاحية ل��دور االنعقاد
ال��ث��ال��ث م��ن ال��ف�����ص��ل الت�رشيعي

اخلام�س ع�رش ملجل�س الأمة ،م�ؤكدة
�أنها �أثلجت �صدور الكويتيني وعربت
عما بداخلهم ،وو�ضعت خارطة طريق
ومنهاج وا�سرتاتيجية يجب �أن يحتذى
بها حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.
و�أ�ضافت �أن �صاحب ال�سمو و�ضع يده

على مكمن اخللل و�شخ�ص الداء وقدم
الدواء واحللول الالزمة للحفاظ على
وحدة ومتا�سك املجتمع �ضد ما يع�صف
باملنطقة من تهديدات وخماطر جمة،
م�شرية �إلى �أنه على �أع�ضاء ال�سلطتني
التنفيذية والت�رشيعية ،والقيادات

وامل�س�ؤولني يف ال��دول��ة ،وجميع
املواطنني ،اال�ستماع بتمعن للنطق
ال�سامي ل�صاحب ال�سمو ،واحلر�ص
على العمل ب��ه ،وتغليب م�صلحة
الوطن على �أي ح�سابات �أو م�صالح
�أخرى.

