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عبر عن شكره لخادم الحرمين ولحكومة السعودية على الجهود الكبيرة لخدمة ضيوف الرحمن
ّ

مجلس الوزراء :تكليف «البلدية» بإجراءات إنشاء مشروع المدن العمالية جنوب الجهراء
عقد جمل�س الوزراء اجتماعه الأ�سبوعي
بعد ظهر �أم�س يف ق�رص ال�سيف برئا�سة
�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،وبعد االجتماع �رصح نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدولـة
ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء �أن�س ال�صالح
مبا يلي ،مبنا�سبة انتهاء مو�سم احلج
لهذا العام بنجاح كبري ،عرب املجل�س
يف م�ستهل اجتماعه عن عظيم ال�شكر
والتقدير خل��ادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبد العزيز وحلكومة
ال�سعودية على اجلهود الكبرية والعناية
الكرمية التي �أحيط بها �ضيوف الرحمن
حجاج بيت الله احلرام طيلة اقامتهم
يف اململكة ،كما �أ�شاد املجل�س مبا
حققه مو�سم احل��ج ل��ه��ذا ال��ع��ام من
جناح متميز وم�ستوى رفيع من حيث
الرتتيبات الأمنية والرعاية الطبية
التي وفرتها اململكة ال�شقيقة ل�ضيوف
الرحمن  ،والت�سهيالت والتنظيم الدقيق
والإجنازات املتطورة واملتوا�صلة التي
مت حتقيقها يف جمال م�رشوعات احلج
وخدمة ورعاية املقد�سات ال�رشيفة،
والتي �ساهمت يف ت�أمني �سبل �أداء �شعائر
احلج يف ي�رس و�سهولة و�أم��ان� ،سائال
املولى العلي القدير �أن يجزي الأ�شقاء
يف اململكة خري اجلزاء.
ث��م ا�ستمع املجل�س �إل��ى ��شرح قدمه
نائب رئي�س جمل�س ال����وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد حول
نتائج ال��زي��ارة التي ق��ام بها للبالد
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف �إيران حممد
ظريف ،وفحوى املحادثات التي �أجرها
والتي تناولت جممل العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني و�سبل تطويرها
يف كافة املجاالت بالإ�ضافة �إلى بحث
الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك ،وبحث
�آخر امل�ستجدات والتطورات ال�سيا�سية
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية،

وكذلك الو�ضع الأمني و�سبل تعزيز
اال�ستقرار يف املنطقة واحلفاظ على
حرية املالحة يف اخلليج العربي.
كما �أحاط نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�س خالد ال�صالح املجل�س علم ًا بنتائج
م�شاركته يف حفل توقيع الرتتيبات
االنتقالية يف جمهورية ال�سودان الذي
�أقيم يف اخلرطوم يوم ال�سبت املا�ضي،
وقد �أبدى جمل�س الوزراء عن ارتياحه
باالتفاق على الوثيقة الد�ستورية
النهائية ب�ين املجل�س الع�سكري
االنتقايل وق��وى احلرية والتغيري يف
جمهورية ال�سودان ،معرب ًا عن �أمله يف
�أن ت�شكل هذه املبادرة عودة اال�ستقرار
والأم��ان وحتقيق التقدم واالزده��ار يف
ال�سودان.
ثم �أحيط املجل�س علم ًا بالتقرير
الدوري الثالث للجنة الوطنية ملكافحة
غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ب�ش�أن
التح�ضري لعملية التقييم املتبادل
القادم للكويت وذلك عن الفرتة من
«�أبريل حتى يونيو .»2019
كما ا�ستعر�ض املجل�س املقرتحات
املتعلقة ب��الآل��ي��ات والت�صورات
املقدمة من قبل وزارة ال�صحة والتي
ت�ستهدف معاجلة �أ���س��ب��اب تراكم
املطالبات املالية للعالج باخلارج
م�ستقب ً
ال و�ضمان عدم تكرارها .
ث��م ت��دار���س املجل�س تو�صية جلنة
اخلدمات العامة ب�ش�أن م�رشوع املدن
العمالية يف جنوب اجل��ه��راء ،وقرر
جمل�س ال��وزراء تكليف بلدية الكويت
بالتن�سيق مع كل من «وزارة املالية،
الهيئة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وى العاملة،
واجلهات الأخرى املعنية» للم�ضي قدم ًا
يف �إجراءات �إن�شاء امل�رشوع وتخ�صي�ص
الأرا�ضي الالزمة لإقامة م�ساكن م�ؤقتة
لعمال ال�رشكات التي تنفذ م�شاريعها

• سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا ً االجتماع

خارج املناطق احل�رضية وذلك �ضمن
م�ساحة الت�شوين املخ�ص�صة للم�رشوع،
على �أن تتولى بلدية الكويت رفع تقرير
كل ثالثة �أ�شهر �إلى جمل�س الوزراء مبا
مت يف هذا ال�ش�أن ،كما قرر املجل�س
تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة
بالتن�سيق مع كافة اجلهات احلكومية
ب�ش�أن ال�سماح لل�رشكات املتعاقدة معها
على م�شاريع حكومية بتوفري ال�سكن
املنا�سب لعمالها �ضمن م�ساحة الت�شوين
املخ�ص�صة للم�رشوع ،وذل���ك حتى
االنتهاء من �إجناز مدن العمال ،على �أن
تتولى الهيئة تفعيل دورها يف الرقابة
والتدقيق يف هذا ال�ش�أن ،مع الت�أكيد
على كافة اجلهات احلكومية ب�رضورة
ت�ضمني ال�رشوط املرجعية لعقودها
بند ًا يلزم ال�رشكات التي �سيتم التعاقد
معها والتي يبلغ عدد عمالتها الالزمة
لتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع اجلهة
�أكرث من  1000عامل با�سكان العمالة

التابعة لها يف املدن العمالية.
كما تدار�س جمل�س الوزراء �أي�ض ًا تو�صية
اللجنة ب�ش�أن �آلية ت�شغيل اخلدمات
العامة ملدينة �صباح الأحمد واخلريان
ال�سكنيتني ،وق��رر املجل�س تكليف
الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة
ال�سمكية بالتن�سيق مع «وزارة الكهرباء
وامل��اء ،امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية ،واجلهات الأخرى املعنية»
ل�رسعة اتخاذ الإج����راءات املنا�سبة
لإجناز �أعمال الت�شجري الالزمة مبدينتي
�صباح الأحمد واخلريان ال�سكنيتني وفق
اجلدول الزمني املعد من قبل امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية ،وموافاة
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية مبا
ينتهي �إليه الأمر خالل �شهر من تاريخه،
كما قرر تكليف الهيئة العامة للطرق
والنقل ال�بري بالتن�سيق مع كل من
وزارتي املالية ،الأ�شغال ،وبلدية
الكويت ،وامل�ؤ�س�سة العامة للرعاية

للنظر في مدى استحقاق ربات البيوت للرواتب

الخراز :إحالة ملف «الوكالة غير قابلة للعزل»
إلى الفتوى والتشريع
كتب �أحمد احلربي:

ك�شف وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �سعد
اخلراز ،عن �إحالة ملف «الوكالة غري
قابلة للعزل» �إلى الفتوى والت�رشيع
للنظر يف م���دى ا�ستحقاق «رب���ات
البيوت امل�سجالت يف ال�سجل العقاري
للرواتب» ،م�شريا �إلى ا�ستعداد الوزارة
لإع��ادة �رصف رواتبهن يف حال جاء
الرد باملوافقة ،مبينا انه مت ايقاف
تلك الرواتب بعد ظهور ا�سمائهن على
�شا�شة الربط مع وزارة العدل التي
تثبت امتالكهن املنازل.
وقال اخلراز يف ت�رصيح لل�صحافيني �إن
«ال��وزارة بوجود هذه الوكالة تعرف
�ضمنيا �أن العقارات مبيوعة ،ولكن
ظهور �أ�سماء ربات البيوت على «�شا�شة
ال�ش�ؤون» مبا يثبت امتالكهن للمنازل
ح��ال دون امكانية ا�ستمرار �رصف
امل�ستحقات ،ويف �إطار تطبيق القانون
ال ميكن للوزارة �إعادة ال�رصف طاملا
الأ�سماء موجود على اجلهاز الآيل� ،إال
مبوافقة الفتوى والت�رشيع �أو برفع
وزارة العدل هذه الأ�سماء من اجلهاز
باعتبارها املعنية بهذا اخل�صو�ص �أو
التو�صل �إلى �آلية معينة.
و�أ�شار �إل��ى احتمالية املطالبة مبا
مت �رصفه م��ن روات���ب غ�ير م�ستحقة
يف حال جاء رد «الفتوى والت�رشيع»
بالرف�ض ،حيث �إنه �ستتم �إحالة امللف
�إلى االدارة القانونية لدرا�سته ،م�ؤكدا
�أهمية مناق�شة هذا املو�ضوع يف وزارة
العدل للو�صول �إل��ى حل ج��ذري من

خالل اعتماد هذه الوكالة من عدمه �أو
التو�صل �إلى �آلية معينة متنح ال�ش�ؤون
�إعادة �رصف رواتب ربات املنازل دون
موانع.
وح��ول قانون العمل اخل�يري ،قال
اخلراز «هناك مالحظات رفعت من قبل
�أع�ضاء جمل�س االم��ة على القانون،
ومازلنا يف طور التو�صل �إلى توافق
والتن�سيق ليخرج القانون بال�صورة
النهائية ويدخل حيز التنفيذ»� ،آمال
االنتهاء منه خالل دور االنعقاد القادم،
مبينا �أن قانون  1962/24احلايل ي�ضم
قانون االندية وجمعيات النفع العام
واالهلي واخلريي� ،إال �أنه يف ظل حجم
العمل اخل�يري و�أهميته حر�صنا �أن
يكون هناك قانون منف�صل حتى ي�ضمن
�سالمة العمل اخلريي.
و�أ�ضاف« :العمل اخلريي اختلف عما
ك��ان عليه يف ال�سنوات ال�سابقة،
وال��ك��وي��ت لها دور كبري يف العمل
االن�ساين فهي �سباقة يف عملها اخلريي
ال��ذي غطى �أغلب دول ال��ع��امل ،كما
�أن العمل اخلريي يدخل �ضمن قيا�س
م ��ؤ��شرات التنمية ،م�شريا �إل��ى �أن
ال�ش�ؤون بعد االنتهاء من هذا القانون
�ستقدم قوانني �أخرى خا�صة».
ولفت �إل��ى �أن جمل�س ال���وزارء قبل
�أ�سبوعني من �إجازة عيد الأ�ضحى وافق
على م�رشوع تعديل قانون 2010/8
اخلا�ص يف االعاقة ،م�ؤكدا انه �سيتم
التو�صل �إلى توافق مع �أع�ضاء جمل�س
االم��ة واللجنة املخت�صة يف جمل�س
الوزارء على التعديالت واملالحظات.

• سعد اخلراز

وفيما يتعلق بامل�ساعدات� ،أو�ضح
اخلراز �أن مهلة حتديث البيانات انتهت
يف �آخر �شهر ابريل ،غري �أن الوزارة
�أرت ��أت التمديد �شهري مايو ويونيو
تي�سريا وت�سهيال على املواطنني وعدم
الت�شدد يف هذا اجلانب ،كما مت التمديد
مرة �أخرى حتى نهاية اغ�سط�س اجلاري
مبا ميكن اجلميع مبن فيهم امل�سافرون
من االنتهاء من اجراءات التحديث.
وتابع «نحن ويف اطار امليكنة اجنزنا
الربط مع  13جهة ،وب�صدد االنتهاء
من الربط مع � 3أو  4جهات اخرى،
م�ؤكدا حر�صهم على انهاء عملية الربط
مع جميع اجلهات املعنية للو�صول
�إلى عملية التكامل يف عملية الربط يف
�ضبط اجراءات ال�ش�ؤون والت�سهيل على
املواطنني وحمايتهم من تغيري احلالة
من م�ستفيد �إلى مديون يف هذا اجلانب

دون احلاجة �إلى مراجعتهم للوزارة،
باعتبار ان التحديث �سيكون تلقائيا
عن طريق امليكنة وكل �صاحب حق
�سينال حقه».
و�أ�ضاف «القانون �ألزم ال�ش�ؤون بطلب
التحديث ونحن ن�سري وفق قانون و�آلية
معينة ،وال نتمنى ايقاف املعونة او
امل�ساعدة او الراتب عن �أي �شخ�ص،
ولكن اي�ضا ال نقبل ب�رصف اي مبالغ
بدون وجه حق».
وح�����ول م��و���ض��وع ط��ل��ب��ات بع�ض
املتقاعدين وامل�سنني ب�أال يكون هناك
بطاقتان لالولوية وامنا بطاقة واحدة
�شاملة االعفاء من الر�سوم ،قال ان هذا
االمر خا�ص بقانون كبار ال�سن الذي
يحدد امل�سن املعوز وغري املعوز،
وال مانع لدينا من التوجه برفع اقرتاح
بهذا اجلانب بعد االنتهاء من اقرار
القانون اخلريي ،الفتا �إلى �أن قانون
اجلمعيات االهلية حاليا يف جمل�س
الوزراء وهناك جلان خمت�صة تبحث يف
املالحظات املرفوعة ب�ش�أنه.
�إل��ى ذل��ك� ،أك��د اخل���راز فيما يخ�ص
ت�سكني الوظائف اال�رشافية يف وزارة
ال�ش�ؤون� ،أن جلنة �ش�ؤون املوظفني
امل�شكلة ب��رئ��ا���س��ة وك��ي��ل ال����وزارة
وع�ضوية الوكالء امل�ساعدين تعمل
على اجراءات الت�سكني بح�ضور ممثل
من النقابة ،مع االخ��ذ باالعتبار ان
هناك اعداد ًا كبرية �ستحال �إلى التقاعد
تطبيقا للقانون ،فيما �أعلن عن رفع
�أ�سماء لت�سكني هذه املنا�صب القيادية
من رحم وزارة ال�ش�ؤون».

«اإلحصاء» :إصدار أكثر من  62ألف إذن عمل لعمالة مصرية خالل 2018
كتب �أحمد احلربي:

�أعلنت االدارة املركزية لالح�صاء ان اجمايل اذونات العمل ال�صادرة من الهيئة
العامة للقوى العاملة ال�ستقدام عمالة م�رصية خالل العام املا�ضي  2018بلغت 62
الف ًا و 191اذن عمل فقط على عك�س االرقام املبالغ فيها والتي مت تداولها م�ؤخر ًا
عرب بع�ض و�سائل االعالم املحلية وتناقلتها بع�ض و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و�أو�ضحت «االدارة» يف ت�رصيح �صحايف رد ًا على االح�صاءات املن�سوبة يف و�سائل
االعالم جلهاز االح�صاء امل�رصي ان اذونات العمل ال�صادرة يف  2018ال�ستقدام
عمالة م�رصية مت الغاء  23الف ًا و 883اذن عمل منها ،م�شرية الى ان العدد املتبقي
منها يبلغ  38الف ًا و� 308أذونات عمل فقط للعمل يف القطاع االهلي.
وذكرت االدارة املركزية لالح�صاء ان اجمايل العمالة امل�رصية التي مت تعيينها

يف القطاع احلكومي خالل العام املا�ضي بلغ  577عامال ،اغلبهم يعملون يف مهن
طبية وتعليمية وقانونية.
و�أ�شارت الى ان العدد االجمايل للعمالة امل�رصية يف القطاع احلكومي بلغ يف نهاية
العام املا�ضي  2018عدد  40الف ًا و 897عامال بلغ عدد الذكور منهم  26الف ًا و545
عامال بينما بلغ عدد االناث  14الف ًا و 352عاملة ،الفتة �إلى ان اجمايل العمالة
امل�رصية يف القطاع اخلا�ص بلغ  451الف ًا و 960عامال بينهم  434الف ًا و 500من
الذكور و  17الف و 460من الإناث.
وك�شفت «االدارة» �أن العدد االجمايل للجالية امل�رصية يف الكويت انخف�ض خالل
العام املا�ضي مبقدار  26الف ًا و� 551شخ�صا لي�صبح  643الف ًا و 977م�رصيا
بانخفا�ض بن�سبة  ،٪ 3.95مقارنة ببداية العام نف�سه ،منهم نحو � 10آالف فرد
حتت �سن اخلام�سة ع�رشة.

ال�سكنية ب�رضورة �إيجاد احللول العاجلة
وامل�ؤقتة ملعاجلة ظاهرة زحف الرمال
«ال�سايف» وتراكم الأتربة على الطرق
ال�رسيعة التي تعاين من نف�س الظاهرة
بالكويت ،وعلى �صعيد احلل اجلذري
ل��ه��ذه امل�شكلة ،فقد ق��رر املجل�س
تكليف الهيئة العامة للزراعة والرثوة
ال�سمكية بالتن�سيق مع معهد الكويت
للأبحاث العلمية لإيجاد �أف�ضل احللول
لظاهرة زحف الرمال «ال�سايف» وتراكم
الأتربة على الطرق ال�رسيعة امل�ؤدية
�إل��ى مدينتي �صباح الأحمد واخلريان
ال�سكنيتني وباقي الطرق ال�رسيعة،
وموافاة جمل�س الوزراء مبا ينتهي �إليه
الأمر خالل �شهر من تاريخه.
ث��م ناق�ش املجل�س تو�صية اللجنة
ب�ش�أن التقرير ال��ـ��دوري املقـدم مـن
امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية
حـول �سـري العمـل علـى �ضـوء اخلطـة
التنفيذية واجل��دول الزمني مل�شـروع

مدنيـة املطـالع الإ�سكاين حتى تاريخ
 ،2019/ 4/ 30وقرر املجل�س تكليف
الهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة
ال�سمكية بالتن�سيق مع كل من «وزارة
الكهرباء وامل��اء ،امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية ،واجلهات املعنية»
ب�رسعة ا�ستالم موقع احلزام ال�شجري
وات��خ��اذ الإج����راءات الكفيلة ب�إجناز
�أعمال الت�شجري مب�رشوع مدينة املطالع
ال�سكنية وا�ستعماالت املياه املطلوبة
لتلك الأعمال وفق ر�ؤية امل�ؤ�س�سة بهذا
ال�ش�أن ،وم��واف��اة امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية مبا ينتهي �إليه الأمر
خالل �شهر من تاريخه.
كما اطلع املجل�س على تو�صية اللجنة
ب�ش�أن االقرتاح املقدم من الإدارة العامة
للإطفاء ب�ش�أن �إن�شاء مناطق تخزينية
يف حمافظات الكويت  ،وقرر املجل�س
تكليف بلدية الكويت بالتن�سيق مع الإدارة
العامة للإطفاء ،واجلهات ذات العالقة،
لدرا�سة املو�ضوع من كافة جوانبه
الفنية والإجرائية ،وو�ضع الت�صورات
واملقرتحات املنا�سبة لتنظيم مناطق
تخزينية يف خمتلف حمافظات الكويت،
وذلك لتجنب ال�سلبيات املرتتبة على
ظاهرة ا�ستغالل البع�ض ل�رساديب ال�سكن
اخلا�ص واال�ستثماري يف ا�ستعماالت
التخزين املختلفة ،وح����صر كافة
الق�سائم واملواقع املخ�ص�صة للجهات
احلكومية التي مل يتم ا�ستغاللها يف
�أع��م��ال التخزين املختلفة ،التخاذ
الإجراءات القانونية املنا�سبة ب�ش�أنها
لال�ستفادة منها كم�ساحات تخزينية
تتوافق مع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة
واملعايري ال�صحية والبيئية املعمول
بها يف ه��ذا ال�ش�أن ،وم��واف��اة جمل�س
الوزراء مبا ينتهي �إليه الأمر خالل �شهر
من تاريخه.
ث��م بحث جمل�س ال����وزراء ال�ش�ؤون

ال�سيا�سية يف �ضوء التقارير املتعلقة
مبجمل التطورات الراهنة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية على ال�صعيدين العربي
وال��دويل ،ويف هذا ال�صدد عرب جمل�س
ال��وزراء عن ادان��ة وا�ستنكار الكويت
ال�شديدين لالعتداء الإج��رام��ي الذي
تعر�ض له حقل ال�شيبة البرتويل يف
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
والذي ي�ستهدف �أمن وا�ستقرار اململكة
و�إم����دادات الطاقة العاملية ،داعي ًا
املجتمع ال��دويل �إلى اتخاذ التدابري
الالزمة لوقف هذه الأعمال الإجرامية
ومبا يجنب املنطقة املزيد من التوتر
وعدم اال�ستقرار  ،وقد �أكد جمل�س الوزراء
وقوف الكويت التام �إلى جانب اململكة
العربية ال�سعودية وت�أييدها يف كل ما
تتخذه من �إج��راءات حلماية و�صيانة
�أمنها وا�ستقرارها.
كما �أدان جمل�س الوزراء املمار�سات
الأمنية التع�سفية التي فر�ضتها �سلطات
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي واقتحامها
باحات امل�سجد الأق�صى والهجوم على
امل�صلني بعد �صالة عيد الأ�ضحى ،ما
ميثل م�سا�س ًا وا�ستفزاز ًا مل�شاعر كافة
امل�سلمني  ،وانتهاك ًا �صارخ ًا للمواثيق
والأع��راف الدولية ويدعو املجتمع
ال���دويل �إل��ى ممار�سة م�س�ؤولياته
يف ال�ضغط على الكيان ال�صهيوين
الحرتام القرارات واملواثيق الدولية
وو���ض��ع ح��د ملثل ه��ذه املمار�سات
التع�سفية والتعدي على املقد�سات
الدينية م�ؤكد ًا حق ال�شعب الفل�سطيني
الكامل يف الكرامة واحلرية وال�سيادة
على �أر�ضه ومقد�ساته.
وم��ن ج��ان��ب �آخ���ر� ،أدان املجل�س
التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف حفل
زفاف يف العا�صمة الأفغانية «كابل»،
والذي �أ�سفر عن وقوع عدد كبري من
القتلى واجلرحى.

خالل زيارته التفقدية لمصفاة ميناء األحمدي

فيصل النواف :رجال األمن ...العين الساهرة
على حماية المنشآت الحيوية

• الفريق الشيخ فيصل النواف خالل الزيارة

كتب حم�سن الهيلم:
قال وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
الفريق ال�شيخ في�صل النواف �إن
رجال �أمن املن�ش�آت جزء ال يتجز�أ
من املنظومة الأمنية الكاملة ,م�ؤكدا
�أنهم العني ال�ساهرة على حماية
املن�ش�آت احليوية يف البالد.
جاء ذلك وفق بيان �صحايف للإدارة
العامة للعالقات والإع�لام الأمني
ب���وزارة الداخلية عقب الزيارة
التفقدية للفريق ال�شيخ في�صل
النواف �إلى م�صفاة ميناء الأحمدي
والإدارة العامة لأم��ن املن�ش�آت
التابعة لقطاع الأم���ن اخلا�ص
لالطالع على �سري العمل وتفقد
احلالة الأمنية يف البوابات الأمنية

امل�ؤدية للمن�ش�آت النفطية.
وبد�أ ال�شيخ في�صل النواف اجلولة
ب��زي��ارة م�صفاة ميناء الأحمدي
واال�ستماع �إلى �رشح عن عمل رجال
الأمن يف البوابات النفطية ,ثم تفقد
�سري العمل فيها و�شاهد االجراءات
املتبعة لتفتي�ش املركبات واالفراد
موظفي �رشكة النفط يف الدخول
واخلروج.
وا���ض��اف ان��ه تفقد ب��واب��ة مر�سى
�سفن امليناء واطلع على االجراءات
االم��ن��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة يف ال��دخ��ول
واخلروج باملر�سى.
وتوجه النواف �إلى الإدارة العامة
لأمن املن�ش�آت وا�ستمع �إلى �رشح
عن عمل الإدارة واملهام التي تقوم
بها ,ث��م تفقد غرفة العمليات

واط��ل��ع ع��ل��ى ���س�ير ال��ع��م��ل فيها
والإج��راءات والنظم املعمول بها
يف الغرفة ملتابعة كل التفا�صيل
وعمل منظومة كامريات املراقبة
الأم��ن��ي��ة لكل ب��واب��ات املن�ش�آت
النفطية كافة.
ونقل �إلى منت�سبي االدارة العامة
الم��ن املن�ش�آت حتيات وتقدير
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح,
متمنيا ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق يف اداء
عملهم.
واثنى على اجلهود الكبرية التي
يقوم بها منت�سبو االدارة العامة
لأم��ن املن�ش�آت وحر�صهم الكامل
على حماية املن�ش�آت النفطية
وت�أمينها �ضد �أي اخطار.

«الخدمة العسكرية» تدعو المكلفين من مواليد  2000-1999إلى مراجعة الهيئة
كتب حم�سن الهيلم:

• جانب من امللتحقني باخلدمة العسكرية

دعت هيئة اخلدمة الوطنية الع�سكرية يف وزارة الدفاع
املكلفني باخلدمة الوطنية الع�سكرية لاللتحاق بالدفعة
« »48الى مراجعة الهيئة خالل  30يوما وذلك اعتبارا من
الأحد املقبل.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة
بالوزارة يف بيان �صحايف ان املكلفني باخلدمة هم من
مواليد  10مايو  ٌ 1999لر مواليد  31مار�س  2000مبينة
ان �إلتحاق املكلفني املطلوبني للخدمة العاملة بالدورة
�سيكون يف ال�سابع من دي�سمرب املقبل.
و�أ�ضافت ان الإ�ستدعاء ي�شمل �أي�ضا املتخلفني عن الدفعة
الأولى ( )46والدفعة الثانية ( )47ال�ستكمال بياناتهم
واج��راء الفحو�صات الطبية واطالعهم على التعليمات
والتوجيهات لأداء اخلدمة العاملة.
ودعت الهيئة املكلفني باخلدمة الوطنية الى االلتزام
والتقيد بهذه الدعوة مبينة ان من يتخلف عن �أداء هذا
الواجب الوطني �سيعر�ض نف�سه للعقوبات املقررة
بالقانون رقم  20ل�سنة  2015ب�ش�أن اخلدمة الوطنية
الع�سكرية.

