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الثالثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

مجلس الوزراء: جلنة ملتابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي في قصر 
السيف برئاسة سمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس مجلس 
الوزراء، وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء د.محمد عبداللطيف 

الفارس مبا يلي:
للتوجيهــات  تنفيــذا 
السامية والتي جاءت بخطاب 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد والــذي ألقاه 
نيابة عنه ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بتاريخ 
٢٠٢٢/٦/٢٢، والــذي تضمن 
الرغبــة األكيــدة والصادقة 
في أن يقوم الشعب بنفسه 
ليقــول كلمــة الفصــل فــي 
عملية تصحيح مسار املشهد 
السياسي من جديد باختيار 
من ميثله االختيار الصحيح 
والذي يعكس صدى تطلعاته 
وآماله، وبناء على توجيهات 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد النواف بالعمل 
علــى توفيــر ســبل الراحة 
للشعب الكويتي خالل عملية 
االقتراع، ومبناسبة صدور 
املرسوم رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢
بدعــوة الناخبــني النتخاب 
أعضاء مجلس األمة ولتمكني 
أكبر قدر ممكن من املواطنني 
ملمارســتهم حق االنتخاب، 
فقد قرر مجلس الوزراء في 
مســتهل اجتماعــه املوافقة 
على تعطيل العمل في جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
يوم اخلميس ٢٩ ســبتمبر 
املقبل مع اعتباره يوم راحة.
كمــا أحاط ســمو رئيس 
الــوزراء مجلــس  مجلــس 
الوزراء علما بصدور مرسوم 
بقبول االستقالة املقدمة من 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
العمراني ووزير  والتطوير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
عيسى الكندري لرغبته في 
الترشيح النتخابات مجلس 
األمة القادمة، وأحيط املجلس 
علما كذلك بصدور مرســوم 

بتعيني كل من:
- د.محمــد عبداللطيف 
ـ نائــب رئيــس  الفــارس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراءـ  باإلضافة إلى عمله 
ـ وزير دولة لشؤون مجلس 

األمة بالوكالة.
عبــداهللا  د.رنــــــــا   -
عبدالرحمن الفارس ـ وزير 

مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء د.محمــد الفــارس 
بشــأن تقرير بأعمال هيئة 
تشجيع االســتثمار املباشر 
بخصوص برنامج العمليات 
املقابلة «األوفســت»، وقرر 
مجلس الوزراء التأكيد على 
اختصاص اجلهات احلكومية 
الشــروط  بإعداد كراســات 
واملواصفــات  املرجعيــة 
الفنيــة والتكاليف اخلاصة 
مبشاريع األوفست التي يتم 
تنفيذها لصاحلها، وتكليف 
هذه اجلهات بضوابط تكفل 
حســن األداء وسرعة تنفيذ 

املشاريع.

التعليــم وربطها  مخرجات 
بسوق العمل) وتكون برئاسة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي، 
وتضم في عضويتها (وزير 
الدولة لشؤون الشباب، وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية) وتختص بالتالي:
كافــة  فــي  بالنظــر   -
املتصلــــــة  املوضوعــات 
التعليم وســبل  مبخرجات 
ربطهــا بســوق العمــل في 

الكويت.
- اإلشراف على متابعة 
جهــود اجلهــات احلكومية 
املعنية بوضع آليات الربط 
بني مخرجات التعليم وسوق 

كما اطلع مجلس الوزراء 
على توصية اللجنة بشــأن 
التقريريــن األول والثانــي 
للسنة األولى اخلاص مبتابعة 
وتنفيذ استراتيجية وزارة 
اإلعالم (٢٠٢١- ٢٠٢٦)، وقرر 
مجلس الوزراء تكليف وزارة 
اإلعــالم بإعداد جدول زمني 
يحدد نســب إجناز الوزارة 
لتنفيذ خططها ومتطلباتها 
الواردة في اســتراتيجيتها 
(٢٠٢٦/٢٠٢١)، وموافــــــاة 
مجلس الــوزراء مبا ينتهي 

إليه األمر بالتقرير القادم.
كما ناقش مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن مشروع 
إعداد مدارس األفق وتطوير 
اإلدارة املدرسية في مراحل 
التعليم العام، وبهذا الصدد 
اطلــع املجلس على العرض 
املقدم من وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي د.علــي فهد املضف 
التربيــة،  وقياديــي وزارة 
بشــأن املشروع الذي يهدف 
إلــى تطوير نظــام تعليمي 
تفاعلي جديد ومناهج وسبل 
تعليميــة معتمــدة عامليــا 
وتوســيع مجال االستفادة 
من اإلمكانــات التي يوفرها 
برنامج STEM على ســبيل 
املثال وذلك حتت مظلة وزارة 
التربية، علــى أن يتم البدء 
بالنظام بشكل تدريجي وفق 
التعليمية ملدارس  املراحــل 
البنني والبنــات للمرحلتني 
رياض األطفــال واالبتدائي، 
وقرر مجلس الوزراء تكليف 
وزارة التربية بالتنسيق مع 
اجلهات ذات الصلة التخاذ ما 
تراه مناسبا ومحققا للصالح 

العام بشأن املشروع.
وناقــش مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشأن تنفيذ 
التسجيلي  العداد  مشــروع 
للكويت ٢٠٢١، وقرر مجلس 
اجلهــات  حــث  الــوزراء 
احلكوميــة علــى التعــاون 
املستمر مع اإلدارة املركزية 
العامة  لإلحصــاء والهيئــة 
للمعلومات املدنية وتزويدهم 
اإلحصائيـــــة  بالبيانــات 
الالزمة إلمتــــام اإلحصــاء 

كمــا اســتعرض مجلس 
اللجنــة  الــوزراء توصيــة 
والصحيــة  التعليميــة 
والشباب املشــكلة برئاسة 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف، بشأن التقرير املقدم 
من اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جودة 
إعداد  التعليــم بخصــوص 
رؤية مشــتركة بني اجلهات 
احلكوميــة املعنيــة بشــأن 
تنويع مخرجات التعليم مبا 
ينسجم مع متطلبات سوق 
العمل، وقرر مجلس الوزراء 
تشكيل جلنة وزارية مبجلس 
الوزراء تسمى (جلنة متابعة 

العمــل، وتطويــر منظومة 
التعليم ورفع كفاءة املناهج 
الدراسية ومهارات املعلمني.
- اإلشــراف علــى إبراز 
الــدور اإلعالمــي لتشــجيع 
الطلبة املقبلني على املراحل 
الدراسية اجلامعية وإرشادهم 
التخصصات  نحو اختيــار 

املطلوبة في سوق العمل.
علــى أن ترفــع اللجنــة 
تقاريــر دوريــة إلى مجلس 
الوزراء توضــح من خاللها 
احللول واإلجراءات الواجب 
علــى  للتغلــب  اتخاذهــا 
تواجــه  التــي  التحديــات 
مخرجات التعليم مبا ينسجم 

مع متطلبات سوق العمل.

والتعداد التسجيلي.
وقد أثنى مجلس الوزراء 
على جهود العاملني باإلدارة 
املركزيــة لإلحصاء والهيئة 
املدنية  العامة للمعلومــات 
ومكتب وزير الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات املبذولة في تنفيذ 
التسجيلي  التعداد  مشروع 

للكويت.
ومن جانب آخــر، أحاط 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
طــالل  الشــيخ  بالوكالــة 
اخلالد مجلس الوزراء علما 
مبالبســات حــادث احلريق 
الذي اندلع في مســتودعات 
مينــاء عبــداهللا، والذي مت 
التعامــل معــه والســيطرة 
الكاملة على احلريق وإخماده 

بسرعة قياسية.
هذا، وقد أشــاد مجلس 
الوزراء بكفاءة رجال قوة 
اإلطفــاء ووزارة الداخلية 
ووزارة الصحة واجلهات 
املشاركة، معربا عن شكره 
وتقديره جلهودهم املخلصة 
في سبيل التعامل مع حادث 
احلريق واحتوائه، مؤكدا 
على ضرورة اتخاذ كل ما 
يلــزم لتطبيق إجــراءات 
األمن والسالمة لضمان عدم 
تكرار مثــل هذه احلوادث 

مستقبال.
هذا، وقــد اعتمد مجلس 
الــوزراء مشــروع مرســوم 
بتعيــني املستشــار ســعد 
عبدالكــرمي ســعد الصفران 
- نائبــا عاما، وقــرر رفعه 
لصاحب السمو األمير، سائال 
املولى عز وجل له كل النجاح 

والتوفيق.
ثم بحث مجلس الوزراء 
الشؤون السياسية في ضوء 
آخر املستجدات الراهنة على 
الساحتني العربية والدولية، 
وبهــذا الصــدد تابع مجلس 
الوزراء بحزن وأسف عميقني 
الســيول والفيضانات التي 
اجتاحــت عــدد مــن الدول 
التي  الشــقيقة والصديقــة 
راح ضحيتهــا املئــات مــن 
القتلى واملصابني وخســائر 
ماديــة كبيــرة، معربــا عن 
خالص التعازي واملواســاة 
إلــى جمهوريــة الصومــال 
الســــــودان  وجمهوريــــة 
وجمهوريـــــة باكستـــــان 
اإلسالمية حكومات وشعوبا 
وألسر الضحايا خاصة إزاء 
هذه الكارثة اإلنسانية املدمرة 

التي اجتاحت أراضيهم.

برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي وتضم في عضويتها وزيري الشباب والشؤون

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس خالل االجتماع

الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات ـ 
باإلضافــة إلى عملها ـ وزير 
اإلســكان  لشــؤون  دولــة 
والتطوير العمراني بالوكالة.
وقــد عبر ســمو رئيس 
مجلس الوزراء باسمه وباسم 
أخته وإخوانــه الوزراء عن 
شــكره وتقديــره للجهــود 
املخلصة التي بذلها الوزير 
املستقيل طيلة فترة توليه 
مهام منصبه الوزاري، متمنيا 
له دوام النجاح والتوفيق. 

ثم اطلع مجلس الوزراء 
على توصية اللجنة الوزارية 
املشــرفة على متابعة تنفيذ 
املشــاريع التنموية الكبرى 
املشكلة برئاسة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ووزيــر الداخليــة بالوكالة 
الشــيخ طالل اخلالد، بشأن 
العــرض املقدم مــن الهيئة 
العامة للصناعة عن رؤيتها 
املستقبلية الستغالل القسائم 
الصناعيــة، وقــرر مجلس 
الهيئــة  تكليــف  الــوزراء 
بترجمة تلك الرؤى وصوال 
إلى حتقيــق املنفعة العامة 
الوطني،  ودعــم االقتصــاد 
وموافاة مجلس الوزراء خالل 
ستة أشهر من تاريخه بتقرير 
يبني مراحل التنفيذ واإلجناز 

في هذا الشأن.
وتدارس مجلس الوزراء 
كذلك توصية اللجنة بشأن 
مشــروع «القريــة التراثية 
بشارع عبداهللا األحمد»، وقرر 
مجلس الوزراء تكليف وزارة 
املالية بالتنسيق مع كل من 
(وزارة األشغال العامة، بلدية 
الكويت، واجلهات التي تراها 
مناســبة) ملباشــرة األعمال 
الالزمة  اإلنشــائية والفنية 
مبشــروع القريــة التراثية 
بشــارع عبــداهللا األحمــد، 
التي  وتهيئة كافة األوضاع 
تضمن احملافظة على املباني 

التراثية احمليطة به.
ومن جانب آخر، استعرض 
مجلــس الــوزراء توصيــة 
جلنة الشــؤون االقتصادية 
املشكلة برئاسة نائب رئيس 

راحة يوم  اعتباره  مع  املقبل  سبتمبر   ٢٩ اخلميس  العامة  واملؤسسات  والهيئات  احلكومية  واجلهات  الوزارات  جميع  في  العمل  تعطيل 

تكليف «املالية» بالتنسيق مع «األشغال» والبلدية واجلهات املناسبة ملباشرة األعمال الالزمة مبشروع القرية التراثية بشارع عبداهللا األحمد

دعـوة «اإلعالم» إلى إعداد جدول زمني يحدد نسـب إجنازهـا لتنفيذ خططها ومتطلباتهـا الواردة في إسـتراتيجيتها (٢٠٢٦/٢٠٢١) 
تكليف «التربية» بالتنسيق مع اجلهات ذات الصلة التخاذ ما تراه مناسبًا بشأن مشروع إعداد مدارس األفق وتطوير اإلدارة في التعليم العام

«البيئة» تعزز جهودها في التوعية املجتمعية 
بإطالق ورشة «متخصصة» للطلبة بني ١٢ و١٨ سنة

دارين العلي

إدارة  مديــرة  أعلنــت 
العامــة واإلعالم  العالقــات 
واملتحدثة الرسمية في الهيئة 
العامة للبيئة شيخة اإلبراهيم 
عن انطالق ورشة عمل للطلبة 
بني ١٢ و١٨ سنة بهدف غرس 
املفاهيم البيئية لديهم ضمن 
اخلطة التي تقوم بها الهيئة 
لرفع الوعي املجتمعي البيئي 
وخاصة الطلبة والناشئني.

تصريــح  فــي  وقالــت 
لـ«األنباء» ان الورشة متتد ملدة 
يومني ستشمل زيارات متعددة 
لإلدارات واملختبرات وزيارات 
ميدانية للتوعية بعمل الهيئة 

في احملافظة على البيئة.

خرائط ودراســات وأبحاث 
البيئــة  ومحطــات رصــد 
البحريــة والبريــة وجودة 

وأوضحــت أن الورشــة 
ســتتضمن زيارة تفتيشية 
ميدانيــة إلى أحــد املصانع 
برفقة الطالب لالطالع على 
االشتراطات البيئية واملعايير 
التي يتبعها املصنع في تأدية 
عمله وما إذا كانت متطابقة 
مع اشتراطات الهيئة وقانون 

حماية البيئة.
وأضافت ان الورشة التي 
يتم تنظيمها بشكل سنوي 
تضم لهذا املوســم ٣٠ طالبا 
وهناك خطة أن تكون العام 
املقبل ملدة أسبوع كامل، آملة 
أن يأخذ الطــالب حقهم في 
التعرف علــى دور املواطن 
واملقيــم في تطبيــق قانون 
حماية البيئة واحلفاظ عليها.

الهواء، وكذلــك زيارة مركز 
املختبرات التحليلية وكيفية 
عملهــا في حتليــل العينات 
للتأكد من أنها وفق احلدود 
املســموح بهــا وفــق لوائح 

الهيئة.
وأشارت إلى زيارة إدارة 
االلتزام البيئي لالطالع على 
طبيعــة املخالفات وبنودها 
وكيفيــة حتريــر مخالفــة 
وتقــدمي شــكاوى فــي حال 
رصد أي مخالفــة والتأكيد 
على وجود ضباط قضائيني 
يقومون بدورهم في حماية 
البيئة، مضيفة أن الورشــة 
شملت مكتبة الهيئة لالطالع 
على الدراسات واألبحاث التي 

تفيدهم في دراستهم.

شيخة اإلبراهيم لـ «األنباء»: الورشة تستمر ملدة يومني وتشمل زيارة مختلف إدارات الهيئة للتوعية بعملها

شيخة اإلبراهيم تكرم إحدى املشاركات في الدورة

ولفتت إلى انه متت زيارة 
إدارة البيانات لالطالع على 
موقع بيئتنا وما حتويه من 

تكليف «الداخلية» مبواصلة العمل للتعامل
 مع ظاهرة العنف واملشاجرات بكل أشكالها 

دعوة األطراف الليبية لوقف االشتباكات 

اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشــأن ظاهرة العنف 
واملشاجرات، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق 
مع كل مــن وزارة اإلعالم، وزارة التربية، الهيئة العامة للشــباب 
واجلهات التي تراها مناسبة ملواصلة العمل بني قطاعات الدولة ذات 
الصلة لتوحيد اجلهود والتعامل مع هذه الظاهرة بكل أشكالها وفق 
رؤية مستدامة مبنية على أسس علمية وتوعوية مدروسة لسالمة 
املجتمع، وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية مبا يتم بهذا الشأن.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره لرؤساء وأعضاء اللجان 
الوزارية على جهودهم املخلصة في القيام باملهام املناطة بهم.

أعرب مجلــس الوزراء عن قلقه وأســفه الندالع 
االشتباكات املسلحة التي جرت مؤخرا في العاصمة الليبية 
طرابلس مبا يهدد أمن وسالمة الشعب الليبي الشقيق 
وتقويض اســتقرار بالده، مؤكد على موقف الكويت 
الداعم لدولة ليبيا الشقيقة وللمسار السياسي وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة مبا يحفظ أمنها واستقرارها 
وســيادتها ودعوته لكافة األطراف في ليبيا إلى وقف 
االشتباكات مبا يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء 
وإلى تغليب احلكمة والعقل واعتماد احلوار السياسي 
حلل اخلالفات مبا يحفظ لدولة ليبيا الشقيقة مصاحلها 

العليا ويحقق لها تطلعاتها في التنمية واالزدهار.

ملشاهدة الڤيديو

«التربية»: استقالة الوكيلني الياسني ودبشة 
و«املعلمني»: نريد قياديني قادرين على التطوير

عبدالعزيز الفضلي

تقدم الوكيالن املساعدان 
بــوزارة التربيــة ياســني 
الياســني وصــالح دبشــة 
باســتقالتهما مــن عملهما 
التربيــة ووزيــر  لوزيــر 
التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي د.علــي املضــف، 
الذي وافق على استقالتهما 
اعتبــارا مــن ٢٨ اجلاري. 
وفي تفاعل مع هذه اخلطوة،
أكد رئيس جمعية املعلمني

حمد الهولي أن اســتقاالت بعض القيادات
التربويــة من وكالء مســاعدين قد تكون
جــاءت بناء على معطيــات عديدة، وعلى
موجــب املرحلة السياســية اجلديدة على
مستوى الدولة بشكل عام ووزارة التربية
بشكل خاص، وهي في أي حال من األحوال
تعطي مؤشرا إيجابيا يدعو إلى التفاؤل ببدء
مرحلة جديدة على مستوى وزارة التربية
على وجه التحديد، ومنعطفا قد يســاهم
في إيجاد آلية عمل جديدة على املســتوى
القيــادي للــوزارة تتناغــم مــع األوضاع

واملتطلبات املستجدة دون
أن نعني فــي ذلك التقليل
مــن الــدور الــذي قدمتــه
القيــادات املســتقيلة التي
أعطت وقدمت كل ما لديها
من أجل النهوض واالرتقاء
مبسيرتنا التربوية في ظل
ظروف صعبة للغاية مرت
عليها خــالل فترة جائحة
كورونــا وفــي ظــل عــدم
االســتقرار القيــادي على
الوزارة. وأضاف مستوى 
الهولي وفــي الوقت الذي
نشــيد ونثني على اخلطــوة، إال أننا ال بد
أن نؤكد على األهميــة البالغة في اختيار
قيادات بديلة قادرة على ملء الفراغ، وفي
حتمل املسؤولية على أن يتم االختيار وفق
آلية واضحة تتوافق مع األهداف والتطلعات
املنشودة، خاصة في ظل املرحلة احلالية
الصعبة مع قرب بدء العام الدراسي اجلديد
الذي سيشــهد العــودة الكاملــة لنظامنا
التعليمي، واحلاجة املاسة الستكمال كافة
االستعدادات وتهيئة املناخ التربوي املناسب

واملستقر ألهل امليدان.

حمد الهولي

بن غيث ملديري مدارس حولي: توفير الكتب 
واألثاث وإنهاء «الصيانة» في الوقت املناسب

عبدالعزيز الفضلي

عقد مدير عام منطقة حولي التعليمية 
وليد بــن غيث اجتماعا مع مديري مدارس 
املنطقة ومســاعديهم وذلــك لالطالع على 
استعدادات املدارس للعام الدراسي اجلديد 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢
وأشاد بن غيث بجهود الهيئة التعليمية 
واإلدارية املبذولة في املدارس واستعداداتهم 
الستقبال العام الدراسي اجلديد مع العودة 
الشاملة للطلبة في جميع املراحل التعليمية.
 وشــدد بن غيث على ضرورة االلتزام 
مبوعد توزيع الكتب على الطلبة في الوقت 

املناسب وتوفير األثاث املدرسي لهم.
واستمع بن غيث جلميع االستفسارات 
واألســئلة مــن قبــل املديريــن واملديرين 
املساعدين املتعلقة باســتعدادات املدارس 
في منطقة حولي التعليمية، مؤكدا أن املنطقة 
تقوم بجهودهــا لتوفير كل ما حتتاج اليه 
املدارس الستقبال الطالب في العام الدراسي 
اجلديد، مشيرا إلى قبوله أي استفسار خاص 
من خالل التواصل شخصيا مع مدير املنطقة 
التعليمية، متمنيا عاما دراسيا مليئا بالنجاح.

كما تطرق االجتماع إلى العديد من النقاط 
املهمة التي تخص الصيانة املدرسية والنظافة 

واحلراسة.

أكثر من ٦٠٠ عامل خالفوا منع «العمل وقت الظهيرة» في ٣ أشهر
بشرى شعبان

اختتمت الهيئة العامــة للقوى العاملة 
جوالتها التفتيشية على مواقع العمل خالل 
فتــرة الظهيرة ملتابعــة االلتزام بقرار عدم 
العمل في املناطق املكشوفة بناء على القرار 
اخلاص مبنع تشغيل العمالة بني الساعة ١١

ظهرا حتى ٤ عصرا من يونيو املاضي حتى 
نهاية أغســطس اجلــاري، وجاءت اجلولة 

اخلتامية في منطقة املطالع. 
هــذا، وأعلنــت الهيئــة أن إجمالي عدد 
املخالفــات املرصودة منذ بداية يونيو بلغ 
أكثر من ٣٦٠ مخالفة على شركات لم تلتزم 
بالقرار، في حني بلغ إجمالي عدد املواقع التي 

جرى التفتيش عليها ٤٢٠ موقعا، في حني 
جرى تسجيل ٤٥٠ إخطارا بتالفي املخالفات 

خالل اجلوالت التفتيشية.
ولفتت إلــى أن إجمالي عدد العمالة في 
املواقع املخالفة جتاوز ٦٠٠ عامل، في حني 
بلغ عدد البالغات التي مت تلقيها عبر اخلط 
الساخن ٢٠ بالغا فقط. وأشار بيان الهيئة 
إلى أن إحصائية األيام العشرة األخيرة من 
الشــهر اجلاري تضمنت أن مركز السالمة 
املهنية نفذ جوالت تفتيشية على ٢٠ موقعا 
مختلفــا متكن خاللها من رصد ٢٠ مخالفة 
لشــركات لم تلتزم بالقــرار وجرى إصدار 
محاضــر تالفي حيــث تواجد فــي املواقع 

املخالفة ٢٠ عامال.

«القوى العاملة» اختتمت جوالت التفتيش على مواقع العمل قبل انتهاء فترة القرار

عدد من العمالة خالفوا قرار منع العمل باملناطق املكشوفة وقت الظهيرة


