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»القوى العاملة«: إبعاد سبعة متسولني مخالفني لقانون العمل 
كشف مدير ع��ام الهيئة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوسى أنه عمال على تطبيق 
ال��ق��ان��ون وال��ق��ض��اء على ظ��اه��رة العمالة 
السائبة قامت اللجنة املشتركة من مفتشي 
القوى العاملة والبلدية والداخلية والتجارة 

بحملة تفتيشية ميدانية على مناطق 
مختلفة بعدة محافظات ضمن خطة معتمدة 
حلمالت التفتيش املفاجئة أسفرت عن ضبط 
7 عمال متسولني  متت إحالتهم إلى اإلبعاد 

الستكمال اإلجراءات متهيداً إلبعادهم .

وأك����د امل���وس���ى ف���ي ت��ص��ري��ح صحفي 
أن الهيئة حت��رص على تطبيق القانون 
على اجلميع دون اس��ت��ث��ن��اء  ومت��ن��ى من 
أصحاب األعمال والعمال اإللتزام بالقوانني 
والضوابط لكي اليتعرضوا إلى املسائلة 

القانونية
مشيرا إل��ى اس��ت��م��رار ال��ل��ج��ان املعنية 
بضبط سوق العمل وستكون هناك حمالت 
التفتيشية بكافة املناطق على املستولني 

ومخالفي قانون العمل.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
جاللة امللك فيليب ملك بلجيكا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني ململكة بلجيكا متمنيا جلاللته موفور الصحة والعافية وللبلد 

دوام التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى جاللة امللك 
فيليب ملك بلجيكا ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني ململكة 

بلجيكا متمنيا جلاللته موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

صدر العدد اجلديد من  مجلة 
»ال��دوح��ة الثقافية« ع��دد 128 
– يونيو 2018، ال��ص��ادرة عن 
وزارة الثقافة الرياضية بدولة 

قطر.

وت���ن���اول ال���ع���دد م��ح��م��وع��ة 
م��ن القضايا الفكرية واألدب��ي��ة 

والثقافية.
ووزع مع العدد هدية للقراء 

وهي كتاب »سر النجاح«. 

2018 – يونيو   128 مجلة الدوحة الثقافية عدد 

أكد استمرار »التعليم العالي« في مكافحة الشهادات الوهمية 

40 بالغًا عن شهادات مزورة  العازمي: قدمنا نحو 

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور 
حامد العازمي أمس السبت عن تقدمي )التعليم العالي( 
ما يقارب 40 بالغا حلاالت من الشهادات املزورة خالل 
العام احلالي مؤكدا جناح اجلهود املبذولة في كشف 
ع��دد من الشهادات امل��زورة والوهمية وإحالتها الى 

النيابة العامة الستكمال اإلجراءات القانونية.
وق��ال ال��وزي��ر العازمي في تصريح ل�«كونا« أن 
الدفعة األخيرة من الشهادات املزورة التي مت اكتشافها 
جاءت نتيجة تعاون واسع ما بني اجلهات احلكومية 

وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان اخلدمة املدنية.
واضاف أن »الفحص األولي لبعض الشهادات كشف 
عن حاالت تزوير مما استدعى مضاعفة جهود الوزارة 
في فحص كافة امل��ع��ادالت املشكوك بصحتها كما مت 
التنسيق مع ادارة املباحث اجلنائية بوزارة الداخلية 
للبحث و التحري للكشف عن املتواطئني في التزوير 

لهذه الشهادات.
وأوض��ح الوزير العازمي ان »التعاون البناء بني 
اجلهات احلكومية قد أدى الى إلقاء القبض مؤخرا على 
احد الوافدين العاملني ب��وزارة التعليم العالي حيث 

يجري التحقيق معه حاليا في النيابة العامة.
وذكر ان اإلعالن عن نتائج التحقيق جاء بعد انتهاء 
حتقيقات ال��وزارة واكتمال أركان البالغ وإحالته الى 
النائب العام مبينا أن املعنيني في الوزارة ارتأوا أن تتم 

التحقيقات بعيدا عن التصريحات االعالمية ال سيما 
في املرحلة األولى وذلك حفاظا على سير التحقيقات 

وللصالح العام.
وافاد العازمي بأن »إجمالي البالغات التي قدمتها 
وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات امل���زورة ما 
يقارب 40 حالة خ��الل العام احلالي باالضافة الى 
مئات احل���االت  لشهادات وهمية مت��ت احالتها الى 
النيابة العامة من قبل قطاعات ال��وزارة في السنوات 

السابقة.
وتابع »كما يجري حاليا التحقيق الداخلي في 
ال��وزارة على حاالت اخرى تبني انها مزورة بناء على 
إفادات اجلامعات واملكتب الثقافي لتتم إحالتها للنيابة 
العامة بعد استكمال التحقيق باالضافة الى استمرار 
التحقق من قبل املكتب الثقافي حلاالت عديدة مشتبه 

بتزويرها.
واكد استمرار )التعليم العالي ( في التدقيق على 
كافة املعادالت الصادرة من الوزارة للسنوات السابقة 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية واحالة اي حالة مشتبه 
بها الى النيابة العامة مع سحب املعادلة ان وجدت 

والتنسيق مع ديوان اخلدمة في هذا الصدد.
وذكر ان )التعليم العالي( اتخذت اجراءتها جتاه 
الشهادات املزورة اذ مت الغاء كافة املعادالت الصادرة 
للشهادات املشكوك بصحتها فضال عن مخاطبة ديوان 

اخلدمة املدنية بهذه املستجدات وتزويده باملعلومات 
الالزمة عن هذه الشهادات املشكوك بصحتها التخاذ ما 

يلزم في ضوء الغاء هذه املعادالت.
ولفت ال��ى ان )التعليم ال��ع��ال��ي( كانت ق��د ب��دأت 
خطوات جدية لضبط املعادالت منذ اكثر من عامني منها 
اعتماد القبول املسبق للطلبة الدارسني باخلارج فضال 
عن اجراءات اخرى تضمن سالمة املعادالت للشهادات 
مؤكدا االستمرار بالنهج االص��الح��ي لضبط جودة 
التعليم باعتباره  من اولى اولويات الوزارة ملا للتعليم 
من أثر مباشر في التنمية البشرية وحتقيق رؤية البالد 
التنموية. وثمن الوزير العازمي الدعم احلكومي الكبير 
ممثال بسمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيس 
مجلس ال��وزراء ونائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد اجلراح الصباح منوها في الوقت 
ذات��ه باملواقف النيابية الداعمة واملسؤولة ملكافحة 

الشهادات الوهمية واملزورة.
ورأى ان من سبل اص��الح التعليم توعية املجتمع 
حول اهمية االلتحاق بجامعات معتمدة واحلصول 
على شهادة جامعية سليمة مشددا على  ضرورة ارساء 
ثقافة جديدة تؤكد على اهمية احلصول على تعليم 
ذو ج��ودة فضال عن اتخاذ اج��راءات لتشجيع الطلبة 
لاللتحاق ليس بجامعات معتمدة فقط بل متميزة 

د. حامد العازميايضا.

تناول العديد من القضايا الفكرية واألدبية

صدور العدد اجلديد من مجلة 
»الدوحة الثقافية«

أمير البالد يهنئ ملك 
بلجيكا بالعيد الوطني 
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كشف كبير املدققني ب��إدارة الرقابة 
على ال��دف��اع واالم��ن وال��ش��ؤون العامة 
لقطاع ال���وزارات واالدارات احلكومية 
بديوان احملاسبة عبد الله الشيتان عن 
اضافة هدف جديد حتت مسمى تفعيل 
دور الديوان في حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة ضمن خطته االستراتيجية 

.)2020 / 2016(
جاء ذلك في تصريح ل� )كونا( على 
هامش مشاركته باجتماع قادة اجهزة 
ال��رق��اب��ة العليا واص��ح��اب املصلحة 
بعنوان )اسهامات االجهزة الرقابية في 
اجندة 2030 واهداف التنمية املستدامة( 
ال���ذي ان��ط��ل��ق ي���وم اخل��م��ي��س امل��اض��ي 

واختتم اعماله أول امس.
وق���ال الشيتان ان االج��ت��م��اع ال��ذي 
نظمته كل من مبادرة تنمية )االنتوساي( 
وادارة االمم املتحدة للشؤون االقتصادية 
واالجتماعية ناقش اش���راك االجهزة 
الرقابية مع اه��داف التنمية املستدامة 
2030 والطرق املتنوعة التي ميكن من 

خاللها التفاعل معها.
واض��اف ان املشاركني بحثوا كيفية 
ق��ي��ام االج��ه��زة العليا للرقابة املالية 
ب��اإلب��الغ عن نتائج وتوصيات تدقيق 
االس��ت��ع��داد وال��ت��ع��ام��ل م��ع احل��ك��وم��ة 
والبرملانات لتعزيز اثر عمليات التدقيق 

في اهداف التنمية املستدامة.
واشار الشيتان الى ان االجتماع نظر 
في امكانية ان تعتمد االجهزة الرقابية 

املشاركة على الدروس املستفادة من هذه 
التجارب في مراجعاتها للتأهب ومتابعة 

عمليات التدقيق.
واوض��ح ان جلسات االجتماع بحثت 
اسهامات اجلهاز االعلى للرقابة املالية 
في اه��داف التنمية املستدامة وتوقعات 
اص��ح��اب املصلحة وه��م االط���راف ذات 
العالقة ووجهات نظرهم بعد عرض عام 
للمبادرات املتخذة في اطار طرق مناهج 
)اإلن��ت��وس��اي( االرب��ع��ة دع��م��ا أله��داف 

التنمية املستدامة.

وذكر الشيتان ان احللقات النقاشية 
التي اقيمت جمعت بني اصحاب املصلحة 
اخل��ارج��ي��ني ومم��ث��ل��ي اجل��ه��از االع��ل��ى 
للرقابة واحمل��اس��ب��ة ل��ع��رض توقعات 
اصحاب املصلحة ووجهات نظرهم حول 
دور االجهزة العليا للرقابة املالية وكيفية 
اسهامها في اهداف التنمية املستدامة على 

املدى الطويل.
وبني ان املشاركني ناقشوا التحديات 
والفرص لتحسني قدرة جهاز التخطيط 
االس��ت��رات��ي��ج��ي واالداء لالستجابة 

لتغييرات احلوكمة املتعلقة بتنفيذ 
اه��داف التنمية املستدامة ورك��زوا على 
القدرات احملددة الالزمة لتدقيق اهداف 
التنمية املستدامة والتي تشمل تدقيق 
الشمولية وتقييم املؤسسات والترتيبات 
والسياسات املتكاملة باستخدام حتليل 

البيانات وتقييم املخاطر واملؤشرات.
ول��ف��ت الشيتان ال��ى ان املناقشات 
نظرت ف��ي امكانية ان ترتبط تقارير 
امل��راج��ع��ة وتكمل ال��ت��ق��اري��ر الوطنية 
الطوعية وغ��ي��ره��ا م��ن ج��ه��ود الرصد 

والتقييم ب��االض��اف��ة ال��ى امل��داخ��الت 
التي ميكن ان تقدمها االجهزة الرقابية 

املالية للمراجعة لعام 2019.
واث��ن��اء م��داخ��ل��ت��ه ب��أح��د جلسات 
االج��ت��م��اع ق���ال ال��ش��ي��ت��ان ان دي���وان 
احملاسبة الكويتي سيعقد ن��دوة في 
نهاية العام احلالي جتمع االطراف ذات 
العالقة للنقاش وتبادل وجهات النظر 
والتوقعات من خ��الل تواصل دي��وان 
احملاسبة مع مجلس االم��ة عن طريق 
ارس��ال بعض املنشورات والتقارير 

ذات الصلة.
واض���اف ان »ال��دي��وان ي��ش��ارك في 
مهمة ت��دق��ي��ق ع��ن مكافحة الفساد 
بتنظيم من االمانة العامة في منظمة 
)االراب�����وس�����اي( وم���ب���ادرة تنمية 
)االن��ت��وس��اي( اذ يقوم وفقا لقانون 
ان��ش��اؤه بإحالة املخالفات للنيابة 
العامة من خالل جلان التأديب وكذلك 
احالة ما يراه من بعض املوضوعات الى 

هيئة مكافحة الفساد.
وأشار الى ان ديوان احملاسبة قدم في 
مداخلته في نهاية االجتماع اقتراحني 
للعام املقبل وه��م��ا العمل على دع��وة 
اللجان الوطنية او االجهزة احلكومية 
املعنية مبتابعة اهداف التنمية املستدامة 
حلضور االجتماع ال��ق��ادم خللق رؤية 
مشتركة وفتح ال��ب��اب بشكل تطوعي 
ل���أج���ه���زة الس���ت���ع���راض ت��ق��اري��ره��ا 

وتقييمها.

الشيتان خالل اجتماع قادة أجهزة الرقابة العليا 

خالل مشاركته باجتماع قادة أجهزة الرقابة العليا وأصحاب املصلحة

»2020 / »احملاسبة«: إضافة هدف جديد ضمن خطتنا اإلستراتيجية »2016 

عقد ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لقطاع اإلذاع���ة 
الشيخ فهد املبارك الصباح مؤمترا صحفيا 
كشف خالله اخلطوات التنفيذية املتواصلة 
في كافة محطات واستوديوهات إذاع��ة 
الكويت، بهدف مواكبة التطوير والبث 
العصري العاملي، بحضور وسائل عدد من 

وسائل اإلعالم.
في البداية ق��ال امل��ب��ارك أن ه��ذا اللقاء 
سيكون دوريا مع وسائل اإلعالم لإلطالع 
على كافة التفاصيل واملتغيرات اإلذاعية 
أوال بأول، إلى جانب استعراض ما وصلت 

إليه إذاعة الكويت من تطورا تكنلوجيا.
وت��ط��رق امل��ب��ارك إل��ى عملية حتديث 
االستوديوهات وقال أنها تسير على نهج 
مستمر وتشمل خمسة اس��ت��ودي��وه��ات 
بدء من البرنامج العام واألخبار ومحطة 
»ofm« وم��رورا في استوديوهي الدراما 
واملوسيقى، وستتواصل عملية التحديث 

إلى نهاية العام اجلاري.
وأض���اف أن مسألة األرش��ف��ة اإلذاع��ي��ة 
قائمة بجهود كبيرة من أجل إجناز أضخم 
أرشيفي إذاعي يتضمن أبرز األعمال اإلذاعية 
في مسيرة إذاع��ة دولة الكويت، حيث يتم 
حاليا التعاون مع قطاع الهندسة بوزارة 
اإلعالم وبتنفيذ من قبل شركة متخصصة 
لترميم األشرطة القدمية لبثها في احملطات 
اإلذاع��ي��ة احمللية القحا، مؤكدا أن عملية 
تطوير في هذا العمل تستغرق عدة شهور 
واملتوقع أن يتم االنتهاء منها في النصف 

الثاني من عام 2019 القادم.
وأش��ار إل��ى أن إذاع��ة البرنامج الثاني 
س��وف تستمر على م��دار الساعة قريبا، 
وسيكون هناك إعادات للبرامج الصباحية 
التي لم يتسنى للمستمعني االستماع لها 
الحقا خالل فترات الفجر، السيما أن هناك 
برامج رئيسية ذات محتوى وفكر وقيم 
ورسائل، بالتالي رأينا من األفضل أن نبث 

طوال اليوم.
وتطرق املبارك إل��ى موضوع األرشفة 

اخلاصة في األغاني الشعبية التي لم تبث 
م��ن زم��ن طويل وم��رك��ون��ة، وال��ت��ي سيتم 
إع��ادة تسجيلها مع احملافظة على روحها 
وأصالتها، والعمل متواصل بهذا اجلانب 
من أج��ل إجن��ازه بالوقت املناسب، وعند 
االنتهاء سيتم بث تلك األع��م��ال عبر أثير 
احملطة اإلذاعية الشعبية، الفتا إلى إطالق 
موسيقات عاملية أوروبية أمريكية عالية 

اجلودة عبر الفالشات البرامجية.
وح��ول عملية تطوير إذاع��ة البرنامج 

العام أج��اب املبارك قائال: »سيكون هناك 
مواكبة من ناحية الشكل والروح والتنويع 
في البرامج اإلذاعية، والتي ستواكب أحدث 
ما توصلت إليه التكنلوجيا العصرية، مع 
التركيز على املواد التي حتمل أهداف وطنية 
واجتماعية وإنسانية وخيرية، إضافة إلى 
التنويع في األفكار البرامجية خصوصا 
فيما يتعلق ف��ي فئة ال��ش��ب��اب، وتطوير 
فترة بث الفجر من الساعة اخلامسة إلى 
السادسة صباحا والتي سيتخللها برامج 

دينية تتناسب وت��ل��ك ال��ف��ت��رة ب��دال من 
اإلنضمام إلذاعة القرآن الكرمي.

وذكر املبارك أن املستمع سيشهد نقلة 
نوعية في ال��دورات اإلذاعية البرامجية 
املقبلة م��ن ن��واح��ي التنويع امللموس، 
واس��ت��ق��ط��اب ال��ب��رام��ج امل��ت��م��ي��زة شكال 
ومضمونا، مؤكدا أن ذلك سيأتي بجهود 
ودور مسؤولي وأب��ن��اء اإلذاع���ة الذين 
برهنوا بعطاءتهم على ري��ادة وحضور 
إذاع��ة الكويت في كافة احملافل العربية 
والدولية. وفيما يتعلق في استمرارية 
حضور الدراما اإلذاعية قال املبارك أن 
سلسلة مسلسل »بنقول لكم سالفة« 
متواصل ط��وال أشهر السنة، والهدف 
منه دع��م وتشجيع واحتضان الكتاب 
واملخرجني واملمثلني من الرواد والنجوم 
الشباب ليكونوا مستمرين بالعطاء على 

مدار العام وليس في رمضان فقط.
وحتدث املبارك عن حتضيرات قطاع 
اإلذاع���ة للمشاركة في مونديال القاهرة 
املقبل الذي ستقام منافساته خالل املوسم 
املقبل فقال أن اإلذاعة مثلما حضرت بقوة في 
الدورات السابقة وحصدت املراكز األولى، 
ستكون لها مشاركة متميزة، وسنحقق 
املرتبة األولى في الدورة القادمة بفضل فكر 

وإبداع الطاقات اإلذاعية الذين يؤكدون
دوم��ا في كافة املنافسات السابقة على 
ح��ض��وره��م وحت��ض��ي��رات��ه��م ال��ت��ي حتقق 

اإلجناز تلو اآلخر.

فهد املبارك خالل املؤمتر الصحافي

أقام مؤمترا صحافيا حتدث فيه عن تطوير شامل في كافة اجلوانب اإلذاعية

فهد املبارك: نقلة نوعية قادمة في إذاعة الكويت
ريا�ض عواد 

أك��د م��دي��ر ادارة م���دارس التربية اخل��اص��ة د. سلمان ال��الف��ي اكتمال 
االستعدادات الستقبال العام الدراسي اجلديد 2018 / 2019 في مدارس 
التربية اخلاصة الثمانية عشرة والتي تختص بتدريس وتدريب جميع 
االعاقات سواء كانت سمعية أو بصرية وحركية وذهنية وداون وتوحد لكال 
اجلنسني وسوف يكون عام بال مشاكل بفضل تعاون اجلميع وبتوجيهات 
مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي ومتابعة 
من الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي د. عبداحملسن احلويله وجهود 

جميع مدراء ومديرات املدارس
وأوضح الالفي في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع مجموعة من مهندسي 
الصيانة في مكتبه بحولي بحضور مدير مدرسة الرجاء املشتركة بنني أحمد 
عبدالعزيز الغريب أنه مت االطمئنان من مهندسي الصيانة أن جميع املهام 
املوكلة لهم في امل��دارس قد مت اجنازها ولم يتبقى سوى القليل منها خاصة 
في صيانة أغلب دورات املياه واالصباغ لبعض املدارس فاألمور تسير حسب 
اخلطة الزمنية املوضوعة لها وبفضل الله وتعاون اجلميع ال توجد أية مشاكل 
أو تأخير وسوف يسلم العمل حسب اخلطط املوضوعة لكل عمل دون تأخير 

خاصة وأنه بدأ العد التنازلي لبدء العام اجلديد 
واض��اف الالفي أنه مع فريق العمل متت زي��ارة جميع امل��دارس التي فيها 
أعمال صيانة ووجدنا االمور تسير على ما يرام وسوف تسلم جميع األعمال 
في األوقات احملددة لها وفق جدول زمني مت وضعه قبل نهاية العام الدراسي 
املاضي واألم��ور تبشر بخير خاصة وان الكثير من مرفقات مدارس التربية 
اخلاصة حتتاج إلى أعمال مختلفة نوعا ما في كل مدرسة لتتواءم مع االعاقة 
فيها فاخلدمات في املدارس التي بها اعاقة حركية تختلف عن السمعية وكذلك 
البصرية واالعاقات األخرى مما يزيد احلمل على قطاع الصيانة لكن اجلميع 
متفهم لعمله ومتعاون مما سهل على االدارة والقطاع إجناز األعمال بأوقاتها 

وبعضها مت تسليمه في وقت مبكر.
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