
محليات
اجلمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨

PDF 03ملشاهدة الصفحة

وزير الداخلية يترأس وفد الكويت في مؤمتر ميونيخ األمني
توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشــيخ خالــد اجلراح أمــس اخلميس إلــى أملانيا 
االحتادية، وذلك لترؤس وفد الكويت املشارك في 
أعمال »مؤمتر ميونيخ األمني« املقــــام في الفترة 

مــا بني ١5 و١٨ فبرايــر الـجــاري.
وقالــت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم االمني 
بوزارة الداخلية في بيان صحافي أنه كان في وداع 
الشيخ خالد اجلراح على أرض املطار وكيل وزارة 
الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكيـــل الوزارة 
املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي 

وعدد من القيـــادات األمنيـــة.
الشيخ خالد اجلراح

محافظة مبارك الكبير تُدشّن احتفاالتها اليوم

»اخلدمة املدنية«: إنهاء خدمة الوافدين 
ممن بلغ 65 عاماً »يتم بقوة القانون«

أكد ديوان اخلدمة املدنية أمس أن انهاء خدمة 
املوظف الوافد في اجلهات احلكومية عند بلوغه 
السن القانونية )٦5 عاما( »ال يحتاج إلى قرار 
تتخذه اجلهات احلكومية وإمنا يتم بقوة القانون 
إنفاذا للمادة رقم )3٢( من القانون مبرســوم 

رقم )١5( لسنة ١979 بشأن اخلدمة املدنية«.
جاء ذلك في بيان صادر عن )ديوان اخلدمة( 
لـــ »كونا« ردا على ما أثير في إحدى الصحف 
ووســائل التواصل االجتماعي بأن الديوان قد 
وجه الوزارات واجلهــات احلكومية إلى انهاء 
التعاقد مع املوظفني الوافدين ممن بلغوا ٦5 عاما.
وشــدد الديوان على أنه »لم يصدر منه أي 

توجيهات إلى اجلهات احلكومية بهذا الشــأن 
ألنه ينفذ بقوة القانون«.

وحول االستعانة باخلبرات على بند املكافآت 
أفاد الديوان بأن هذا املوضوع »منظم مبوجب 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 5 لسنة ٢٠٠7 
بشــأن منوذج عقــد االســتعانة بخبرات غير 
الكويتيــني على بند املكافآت عن أعمال أخرى 
واملعدل مبوجب قرار )مجلس اخلدمة( رقم ٢ 
لسنة ٢٠١7 وأنه ال توجد أي قواعد أو تعليمات 
جديــدة بخصوص هذا النوع من االســتعانة 
الذي يســتلزم موافقة )مجلــس اخلدمة( لكل 

حالة على حدة«.

تنطلق احتفاالت العيد 
محافظــة  فــي  الوطنــي 
مبــارك الكبير اليوم حتت 
رعايــة الفريــق اول احمد 
الرجيــب اليــوم علــى ان 
متتــد االحتفــاالت ليــوم 
الســبت املقبل وذلك حتت 
شعار »دام عزك يا كويت«، 
وستبدأ احتفاالت احملافظة 
في حديقة العدان قطعة 3 
من الساعة الثالثة والنصف 
وتشــمل االحتفاالت فقرة 
الســنافر  وطنيــة لفرقــة 
الكويتيــة وقفــز احلصان 

لفرقة شرف للفنون املصرية 
الشعبية ومسابقات لالطفال 
وعروضــا شــائقة اخرى، 
ويختتــم برنامــج اليــوم 
بحفل غنائي، اما يوم السبت 
فتبدأ االحتفاالت باستقبال 
الثالثــة  فــي  اجلمهــور 
والنصــف عصرا وســيتم 
توزيــع اجلوائــز وتقدمي 
فقرات غنائية ولعب شعبية 
وعدد آخر من املســابقات، 
وتختتم فعاليات احملافظة 
بعرض غنائي واطالق العاب 

نارية شائقة. الفريق اول احمد الرجيب 

انخفاض معدل األعطال الفجائية بالكهرباء
دارين العلي

كشفت إحصائية أعدتها وزارة الكهرباء واملاء 
عن تراجع األعطال الفجائية في محطات القوى 
خــالل ٢٠١7 إذ ســجلت احملطــات املختلفة ٢٨٠ 
عطــال كهربائيــا مفاجئا مقابــل 3١7 عطال خالل 
٢٠١٦. وقالــت مديرة إدارة اإلحصاء باإلنابة في 
وزارة الكهرباء واملاء م. اقبال الطيار في تصريح 

صحافي إن أعمــال الصيانة اجلذرية والوقائية 
التي جتريها الوزارة على مستوى قطاع محطات 
القوى أسهمت في حتسني أداء احملطات وتقليل 
األعطال التي تتعرض لها الســيما خالل موسم 
الصيف وما يشــهده من فترات ذروة. وأضافت 
الطيار إن افضل احملطات التي حتسنت أرقامها 
هي محطة الزور الشمالية والتي سجلت ١٨ عطال 
في العام املاضي مقابل 77 عطل خالل عام ٢٠١٦.

النائب األول ووزير الدفاع استقبل وزير الخارجية العراقي

ناصر صباح األحمد: »إعمار العراق« يجسد دور الكويت اإلنساني
بحث النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشــيخ ناصر صباح األحمد بقصــر بيان اول من أمس 
اخلميس مع وزير خارجيـة جمهوريــة العراق الشقيقــة 
د.إبراهيــم اجلعفــري والوفــد املرافق له موضوعــــات 

مشتركــة.
وقالــت مديرية التوجيه املعنــوي والعالقات العامة 
بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الشيخ ناصر صباح 
األحمد رحب خالل اللقاء بالضيوف الكرام، مبينا ان مؤمتر 
الكويت الدولــي إلعادة إعمار العراق الذي اســتضافته 
البالد جاء مببادرة كرمية من صاحب السمو األمير القائد 
االعلى للقوات املســلحة الشيخ صباح االحمد جتسيدا 

لدور الكويت في العمل االنساني.
وأوضح ان هذه املبادرة السامية تدل على عمق العالقات 
الوطيدة بني البلدين الشــقيقني، متمنيا حتقيق أهداف 
املؤمتر مبا يســهم في عودة العراق الــى مصاف الدول 

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال وزير خارجية جمهورية العراق د. ابراهيم اجلعفري املتقدمة وان يكون سببا في ازدهاره وتطوره.

أكد في حفل تخريج الدورة بمشاركة ضباط من الجيش على ضرورة بلوغ أرقى معدالت الكفاءة القتالية

الرفاعي خلريجي »املشاة املتقدمة«: تفانوا في خدمة الوطن
برعاية وحضور وكيل 
احلــرس الوطنــي الفريق 
الركــن م.هاشــم الرفاعي، 
أقيــم حفل تخريــج دورة 
املشــاة املتقدمة للضباط، 
والتي شــارك فيها ضباط 

من اجليش الكويتي.
ونقــل وكيــل احلــرس 
الوطني إلى خريجي الدورة 
العليــا  القيــادة  حتيــات 
الوطنــي ممثلة  للحــرس 
في ســمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ سالم العلي، 
ونائــب رئيــس احلــرس 
الوطنــي الشــيخ مشــعل 
األحمد، مشيدا باملستويات 
التــي أظهرهــا  املتميــزة 

الــدورة والتــي  خريجــو 
عكست بوضوح ما تلقوه 
خــالل فتــرة التدريب من 
العلوم واملعارف النظرية 
التي ستكون  والتطبيقية 
عونــا لهم فــي بلوغ أرقى 
القتالية  الكفــاءة  معدالت 
واحلفاظ على جهوزيتهم 
بجميــع األوقات ومختلف 

الظروف.
وأوصى الضباط خريجي 
الدورة بالتفاني في خدمة 
الوطن والنهوض باألعباء 
والواجبات املكلفني بها في 
احلرس الوطني على أكمل 
وجــه، متســلحني بالعلم 
التي  واإلميان واخلبــرات 

يعمل احلرس الوطني على 
صقلها بالدورات املتخصصة 
ومواكبــة كل جديــد فــي 
العســكرية  املؤسســات 
املتطــورة تطبيقا لوثيقة 
األهــداف االســتراتيجية 
الوطنــي ٢٠٢٠،  للحــرس 
»األمن أوال« التي تسعى إلى 
االرتقاء مبنظومة التدريب 
وإعداد القوات ألداء مهامها 

القتالية باحتراف.
الرفاعــي على  وأثنــى 
اجلهود التي بذلت من أجل 
إجناح الــدورة وخروجها 
بهذا املستوى املتميز، معربا 
عن شكره وتقديره للمدربني 

والضباط.

محافظ األحمدي هنأ القيادة السياسية بنجاح المؤتمر

اخلالد: نتائج »إعمار العراق« برهان على مكانة الكويت
هنــأ محافــظ االحمدي 
الشيخ فواز اخلالد صاحب 
الســمو األمير قائــد العمل 
الشــيخ صباح  االنســاني 
االحمــد بالنجاح املشــهود 
الذي حققه مؤمتر الكويت 
الدولي إلعادة اعمار العراق، 
مشــيرا الى ان هذا النجاح 
يتوج سجل العطاء الزاخر 
اإلنســانية  باإلجنــازات 
والتنموية لســموه، مؤكدا 
انه وبتوفيق من اهلل وقيادة 
سموه باقتدار احلشد الدولي 
رغــم املخاطــر والتحديات 
االقليميــة والعامليــة، جاء 
هذا املؤمتر مبنزلة البرهان 
الســاطع علــى اســتمرار 

الفاعلة  وتنامي املســاهمة 
لكويتنا احلبيبة وقيادتها 
الرشــيدة فــي االضطــالع 
مبســؤولياتها اإلنســانية 
والدينية واإلخالقية جتاه 
األسرة الدولية على الوجه 
األكمل، ووفائها بتعهداتها 
وادائهــا لدورهــا املنشــود 
فــي التصدي مــع املجتمع 
الدولــي ملختلــف صــور 
اإلرهاب وعطائها الســخي 
لالشــقاء  املنقطــع  غيــر 
وللبشــرية  واالصدقــاء 
أروع  ضاربــة  جمعــاء، 
األمثلــة ملا يجــب ان تكون 
عليه الدول فــي العمل من 
اجل امن وسالمة واستقرار 

العالم وكفالة توفير احلياة 
الكرمية لإلنسان اينما كان، 
والتصــدي الفاعــل لكل ما 
يهددها او يعيقها بالتعاون 
والتنســيق مع احلكومات 

واملنظمات الدولية.
وأضــاف اخلالــد: كلنــا 
ثقة يا صاحب الســمو في 
أنكم وبتوفيــق من املولى 
سبحانه وبفضل حكمتكم 
وحنكتكــم ورؤاكم الثاقبة 
ستواصلون مسيرة سفينة 
العطاء اخليري واالنساني 
والتنموي محليا واقليميا 
وعامليا، سائلني اهلل ان يسدد 
خطــى ســموكم ويوفقكم 
ويحفظكــم للكويــت ولنا 

وللعالم اجمع لنرى نتائج 
غرسكم الطيب وهي تزهر 
وتثمر على مر السنني وفي 
كل األرجاء، متابعا: التهنئة 
موصولــة الى ســمو ولي 
العهد األمني الشــيخ نواف 
األحمــد ورئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ جابر 
املبارك والــى نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
اخلارجيــة الشــيخ صباح 
اخلالد وكل األخوة الوزراء، 
ومسؤولي ومنتسبي وزارات 
ومؤسسات الدولة الرسمية 
واألهلية التي كانت مبنزلة 
وقود النجــاح لهذا املؤمتر 

املؤزر.

الشيخ فواز اخلالد

كنّا على وشك أن نشهد انفراجة ولكن الكشف عن ضحية الفريزر أعاد األمور إلى املربع األول

السفير الفلبيني كشف عن لقاء جمع سفيرنا في مانيال مع وزير خارجية بالده أمس .. والمتحدث الرئاسي: الكويت ملزمة بالمساواة في المعاملة بين عمالتنا ومواطنيها

اوفيال لـ»األنباء«: توتر عالقاتنا سيزول بالقبض على قاتل جوانا وتوقيع اتفاقية جديدة للعمالة

أسامة دياب 

التــزال تطــورات األزمــة 
اخلاصة بالعمالة الفلبينية في 
الكويت تتوالى. تلك األزمة التي 
جسدتها تصريحات مسؤولني 
فلبينيني بــدأت منذ فترة مع 
ادعاءات باإلساءة إلى العمالة 
الفلبينيــة املوجــودة بالبالد 
وتعمقــت بعــد العثــور على 
جثة خادمة فلبينية في فريزر 
التي  مخدومها، وهي القضية 
التزال مفتوحة وقيد التحقيق. 
أمس أعادت الفلبني، وفقا لوكالة 
الرســمية،  الفلبينية  األنبــاء 
احلديــث عــن أن احلكومــة 
الكويتية ملزمة باملساواة في 
التعامل بني العمالة الفلبينية 
الكويتيــني كمــا  واملواطنــني 
استدعى وزير العمل الفلبيني 
في مانيال مسؤولة عمالية في 

السفارة في الكويت.
وأعلــن القصــر الرئاســي 
الفلبينــي أمــس اخلميس أن 
العالقــات طويلــة األجل بني 
الفلبــني والكويــت لــن تتأثر 
باحلظر املفروض على إرسال 
العمالة الفلبينية إلى الكويت.
ففــي معــرض رده علــى 
املخــاوف التــي أفصــح عنها 
وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد من أن احلظر قد يضر 
بالعالقات بــني البلدين، أعلن 
هــاري روك، املتحدث باســم 
الرئاســة الفلبينيــة في بيان 
صــادر عن القصر الرئاســي: 
»أود أن أعتقــد أن العالقــات 
الفلبينيــة- الكويتية طويلة 

األجل لن تتأثر«.
وحتــدث روك عــن لقــاء 
مرتقب بني وزيــر اخلارجية 
الفلبينــي أالن بيتر كايتانو، 

صفــوف أبنــاء جاليتــه فــي 
ديســمبر املاضــي، فضال عن 
اكتشاف الســلطات الكويتية 
جلثة عاملة فلبينية في ثالجة 
شقة أحد املقيمني في الكويت.
وكشــف أوفيــال - فــي 
تصريحات خص بها »األنباء« 
- أن التوتــر فــي العالقــات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
ســيزول مبجــرد اإلعالن عن 
إلقــاء القبض علــى اللبناني 
قاتل ضحية الفريزر وزوجته 
السورية، باإلضافة إلى موافقة 
الكويت علــى توقيع اتفاقية 
البلدين  جديدة للعمالة بــني 
تضمن حقوقهم بصورة أفضل 
وحتميهم من التعرض لإلساءة.
وردا علــى ســؤال حــول 
التصعيد غير املبرر من جانب 
املبالغ  حكومته واإلجــراءات 
فيهــا باملقارنــة مــع أوضاع 
العمالة في دول اخلليج األخرى 
ومختلف دول العالم، أوضح 
أوفيــال أن ما زاد األمر ســوءا 
هــو الوفيات الـ7 التي حدثت 
فــي صفوف أبناء اجلالية في 

الفلبني صالح  وسفيرنا لدى 
الذويخ »أمس اخلميس«.

وأضــاف أن األمــر الــذي 
أصدره الرئيس دوتيرتي الى 
الوزير كايتانو هو احلصول 
على التزام من حكومة الكويت 
الفلبينيــني داخــل  بحمايــة 

الكويت.
وفــي الوقت نفســه، أعاد 
هاري روك التأكيد على التزام 
الكويتيــة مبعاملة  احلكومة 
الفلبينيني بنفس  املواطنــني 
الطريقة التي تتم بها معاملة 

مواطنيها الكويتيني. 
ان  »أعتقــد  وقــال روك: 
الرئيــس )دوتيرتي( واضح 
جــدا، فلــن نتســامح مع أي 
انتهاكات ترتكب ضد مواطنني 

فلبينيني«.
بــدوره رفــض الســفير 
الفلبيني لــدى البالد ريناتو 
بيدرو أوفيال وصف ما تشهده 
العالقات الفلبينية - الكويتية 
باألزمة، موضحا أن ما يحدث 
مجرد توتر في تلك العالقات 
نتج عــن 7 وفيات حدثت في 

عمالية في السفارة في الكويت 
باإلجــراء العام والذي يتعلق 
بعملها وأحد أسبابه الشكوى 
التي تقــدم بهــا ذوو ضحية 
الفريــزر إلــى وزارة العمــل، 
موضحا أن املسؤولة العمالية 
تأتي في املرتبــة الرابعة بني 
مسؤولي العمالة في السفارة. 
وحول ما إذا كانت حكومته 
تتذكر اجلهود واملساعدات التي 
قدمتهــا الكويــت للفلبني في 
الكثير من األزمات والكوارث 
الطبيعية، قال بالطبع نتذكر 
ذلــك، كاشــفا عن لقــاء جمع 
الســفير الكويتي فــي مانيال 
مع وزير اخلارجية الفلبيني 
أمس واقتراحه الشخصي أن 
يوجه الشــكر للكويت خالل 
اللقاء على جهودها وتبرعها 
بحوالــي 3٠٠ وحدة ســكنية 
في ٢9 يناير املاضي وتعهدها 
بتقدمي املزيد عن طريق الهالل 
األحمــر الكويتــي، فضال عن 
التعبيــر عــن بالــغ االمتنان 
حلكومة الكويــت على املهلة 
التــي منحتها وزارة الداخلية 
للمخالفــني مــن العمالة على 
أراضيها لتســوية أوضاعهم، 
باإلضافــة إلى شــكر الكويت 
على تسليمها تقرير حتقيقات 
الداخلية في وفــاة املواطنني 
السبعة الذين قضوا في شهر 
ديسمبر املاضي، معربا عن أمله 
في أن يتم التوقيع على اتفاقية 
جديدة للعمالة بني البلدين في 

شهر مارس املقبل.
 ورفــض اوفيــال التعليق 
علــى تصريحات وزير العمل 
الفلبينــي الــذي طالــب فيها 
مبساواة العمالة الفلبينية في 
الكويت باملواطنني في املعاملة، 

ألنه لم يقرأ هذا التصريح.

ديســمبر املاضــي، فضال عن 
اكتشاف الســلطات الكويتية 
جلثة عاملة فلبينية في ثالجة 
شقة أحد املقيمني في الكويت 
وهذا ما جعــل األمور تتطور 

بشكل عاطفي سريع.
وبخصوص ما أشارت إليه 
تقارير إعالمية حول أن سبب 
التصعيد هو وجود أســواق 
أخرى للعمالــة الفلبينية في 
روسيا والصني، أشار أوفيال 
إلــى أن الفلبني لديها أكثر من 
١٠ ماليــني عامــل وعاملة في 
اخلارج، أكثر من ٢ مليون منهم 
في منطقة اخلليــج، واألمور 
بني البلدين كانت على وشــك 
أن يحدث فيهــا انفراجة بعد 
لقاء السفير الكويتي في مانيال 
بالرئيس الفلبيني وتوجيهه 
الدعوة للرئيس لزيارة الكويت، 
إال أن اإلعالن عن اكتشاف جثة 
العاملة في ثالجة أحد املقيمني 
في الكويــت أرجع األمور إلى 

املربع األول. 
ووصف أوفيال اســتدعاء 
وزير العمل الفلبيني مسؤولة 

الرئيس الفلبيني مستقبال عمالة عائدة من الكويت

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

جثمان اخلادمة جوانا دميافيليس في طريقه إلى مانيال

4000 فلبيني وفلبينية من إجمالي 11800 
مخالف ومخالفة غادروا البالد

جاسم التنيب

أعلن مصدر امني رفيع املستوى ان 
عدد الفلبينيني املخالفني لقانون اإلقامة 
بحسب السجالت واإلحصائيات باإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة بلغ ١١ ألفا و٨٠٠ 
وافد ووافدة وذلك من اجمالي الفلبينيني 
البالغ ٢٦5 ألف عمالة منزلية وعاملني 
في القطاع األهلي مادة ١٨ وفي القطاع 

احلكومي مادة ١7.
وأشــار املصدر إلــى أن الفلبينيني 
الذين استفادوا من قرار نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح واخلاص مبهلة ٢9 يناير 
بلغ اكثر من 4٠٠٠ فلبيني وفلبينية، 
وهو ما يعني ان 7.٨٠٠ فلبيني وفلبينية 
متــوارون عــن األنظار ولــم يبادروا 
لتعديــل أوضاعهم، مؤكدا ان القانون 
ســيطبق على هؤالء مبعنــى متى ما 
ضبط أي من املخالفني فسيتم إبعاده 

عن البالد.
من جهــة ثانية، بلغ عدد املخالفني 
ممن غادروا البالد من جميع اجلنسيات 

نحو ١٠ آالف شخص.

الفلبيني  الســفير  أكد 
لدى الكويت رينيه فيال أن 
الفلبينية  العاملة  جثمان 
جوانا دميافيليس سيصل 
بعد أن مت تشريح اجلثة، 
إلى الوطن اليوم اجلمعة.

املبعــوث  كان  إذ 
الديبلوماسي الفلبيني قد 
توجه يوم األربعاء املاضي 
إلــى مستشــفى الصبــاح 
ملعاينة اجلثة، وذلك كجزء 
مــن التدابيــر التي يتعني 
القيام بها استعدادا إلعادتها 

لبالدها.
وقال فيال ان السلطات 
الكويتية أكدت له من جديد 
أن احلكومــة تبذل جهدها 
للقبــض علــى صاحــب 
العمل اللبناني، الذي كانت 
تعمل لديــه جوانا، وعلى 

زوجته السورية بصفتهما 
مسؤولني عن هذه اجلرمية. 
وذكــر فيــال أيضــا أن 
التي  الســلطات الكويتية 
أغضبها كثيرا هذا احلادث، 
تأمــل اآلن أن يلقي لبنان 
وســورية القبــض علــى 
مرتكبــي هــذه اجلرميــة 
بأسرع وقت ممكن. وكانت 
التقارير األولية عن احلادث 
قــد كشــفت أن مســتأجر 
اللبنانــي، غــادر  الشــقة 
الكويــت مــع زوجته عام 
٢٠١٦، وأنه كان مطلوبا في 
عدة قضايا متعلقة بشيكات 

مزورة.
وفي تطــور آخر، ذكر 
الســفير فيال خالل مقابلة 
عمليــة  ان  تلفزيونيــة 
تشــريح اجلثة كشفت أن 

جوانا تعرضــت للضرب 
والتعذيب تكــرارا، وأنها 
توفيــت قبــل وضعها في 

الـ»فريزر«.

اخلادمة الضحية جوانا دميافيليس

السفير ريناتو اوفيال

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مكرما احد خريجي الدورة

إجمالي املخالفني املغادرين بلغ 10 آالف حتى أمس


