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وحدة مجلس األمن مهمة في التعامل مع قضايا العنف الجنسي المرتكبة خالل النزاعات

العتيبي :ال سالم مستدام ًا وشام ً
ال في سورية دون تحقيق العدالة
حم��رم��ة دول��ي��ا مثل الأ�سلحة
الكيميائية.
وتابع قائال «�إننا ندين جميع
انتهاكات حقوق الإن�سان من
قبل كافة الأط��راف وا�ستهداف
املدنيني ب�أي �شكل كان».
وب�ين ان االف�ل�ات م��ن العقاب
�أ�صبح وللأ�سف �أحد العناوين
الرئي�سية للنزاع ال�سوري ,مما
�أدى �إل��ى اال�ستمرار يف �أب�شع
االنتهاكات ال�صارخة لكافة
امل��ب��ادئ الأ�سا�سية للقانون
ال���دويل الإن�����س��اين والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان وقرارات
اجلمعية العامة وجمل�س الأمن
ذات ال�صلة.
و�أكد �أنه لي�س هناك حل ع�سكري
للأزمة يف �سورية بل �أن احلل
ال��وح��ي��د ه��و احل��ل ال�سيا�سي
ا�ستنادا �إلى قرار جمل�س الأمن
 2254وبيان جنيف لعام 2012
وذل��ك من �أج��ل متكني ال�شعب
ال�سوري من حتقيق طموحاته
امل�رشوعة عرب ت�سوية �سيا�سية
تتوافق عليها جميع مكوناته

�أكدت الكويت انه ال ميكن حتقيق
�سالم م�ستدام و�شامل يف �سورية
من دون حتقيق العدالة و�ضمان
عدم الإفالت من العقاب ملرتكبي
هذه اجلرائم.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي
القاها م�ساء �أم�س الأول املندوب
الدائم ال�سفري من�صور العتيبي
يف اجتماع اجلمعية العامة للأمم
املتحدة حول الآلية املحايدة
وامل�ستقلة للم�ساعدة يف التحقق
واملالحقة الق�ضائية للأ�شخا�ص
امل�س�ؤولني عن اجلرائم الأ�شد
خطورة وفق ت�صنيف القانون
الدويل املرتكبة يف اجلمهورية
العربية ال�سورية منذ مار�س
 2011وذلك حتت بند منع ن�شوب
النزاعات.
وقال العتيبي ان الأزمة ال�سورية
�صاحبتها ان��ت��ه��اك��ات عديدة
للقانون الدويل حلقوق الإن�سان
والقانون الدويل الإن�ساين منها
ترقى �إلى جرائم حرب وجرائم
�ضد الإن�����س��ان��ي��ة مب��ا يف ذلك
االدع���اءات با�ستخدام �أ�سلحة

وحتافظ على وح��دة وا�ستقالل
و�سيادة �سورية.
�إل��ى ذل��ك� ،أك���دت الكويت يف
جل�سة جمل�س الأمن حول العنف
اجلن�سي خالل النزاعات التي
القاها مندوبها الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي
م�ساء �أم�س الأول� ،أهمية وحدة
جمل�س الأم����ن ب�شكل خا�ص
واملجتمع ال��دويل ب�شكل عام
يف التعامل مع ق�ضايا العنف
اجلن�سي خالل النزاعات.
وقال العتيبي «ال �شك �أن مبادئنا
واحدة من حيث �إدانة وا�ستنكار
كافة �أ�شكال العنف اجلن�سي
وخا�صة تلك املرتكبة خالل
النزاعات ومن هذا املنطلق يجب
�أن تكون ر�سالة املجتمع الدويل
موحدة وال�سعي م�شرتك من �أجل
احل��د و�إن��ه��اء العنف اجلن�سي
خالل النزاعات وحتقيق العدالة
لل�ضحايا ومبا يحرتم اخل�صائ�ص
واالجتماعية والثقافية لكافة
الدول الأع�ضاء».
و�أ���ض��اف ان «ج��رائ��م العنف

اجلن�سي ت�شكل يف بع�ض ب�ؤر
ال�رصاع �أحد عنا�رص االقت�صاد
ال�سيا�سي والإرهابي بالن�سبة
للجماعات املتطرفة العنيفة».
ولفت الى ان �أح��د �أه��م ال�سبل
الكفيلة ب��احل��د م��ن ا�ستمرار
وت�صاعد العنف اجلن�سي خالل
النزاعات تكون «من خالل �ضمان
م�ساءلة مرتكبي تلك اجلرائم
و�إنهاء �إفالتهم من العقاب وفق
القوانني املحلية والدولية».
وت��اب��ع «مثلما تتعدد �أ�شكال
العنف اجلن�سي خالل النزاعات
تتعدد ك��ذل��ك و���س��ائ��ل حتقيق
العدالة بكافة ابعادها �سواء
كانت عرب ا�ستجابة ملعاجلة
الآث����ار ال�صحية والنف�سية
واجل�����س��دي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية لل�ضحايا على
امل���دى الق�صري وال��ط��وي��ل او
التعامل مع الناجني باعتبارهم
و�أطفالهم �ضحايا �أوال واتباع
ن��ه��ج حم���وره ال�ضحية وفق
ثقافاتهم وقيمهم وخ�صائ�صهم
االجتماعية والثقافية».

تحتضن أفكار واقتراحات الموظفين الهادفة لتحسين سير العمل

العبدلي :ضرورة إنشاء وحدات مصغرة للتطوير واالبتكار
في جميع مؤسسات الدولة
دع��ت م�ست�شار اجل��ودة واالعتماد
االكادميي للجمعية الكويتية لدعم
املخرتعني غدير العبديل� ،إلى
��ضرورة تبني الفكر التطويري و
ال�سعي �إلى �إن�شاء وحدات م�صغرة
للتطوير واالب��ت��ك��ار يف جميع
م�ؤ�س�سات الدولة ،م�ؤكدة �أن ذلك
�سيكون له دور كبري يف بناء ثقافة
االبداع و�إحداث نقلة نوعية متميزة
يف التنمية امل�ستدامة من خالل
توليد الأفكار االبتكارية والعمل
على تبنيها وتنفيذها.
و�أو�ضحت �أنه يق�صد بهذه الوحدات
�أن تكون مرجع ًا ملوظفي كل م�ؤ�س�سة
حكومية ممن لديهم رغبة يف تطوير
�أو حت�سني �آلية العمل� ،أو من لديهم
فكرة جديدة �أو و�سيلة مبتكرة تلبي
حاجة املراجعني وتعود بالفائدة
على العمل ،م�شددة على �أن الكثري
من الكوادر الوطنية تتولد لديهم
افكار ابداعية وابتكارات وتطبيقات،

ت�ضيف ب�شكل مثمر �إل���ى العمل
وت�رسع وتريته نتيجة ممار�ستهم
واحتكاكهم مبجال عملهم.
و�أ���ض��اف��ت العبديل وج���ود وحدة
خمت�صة ق��ائ��م عليها ا�شخا�ص
م�ؤهلني يف مكان عملهم ،تتيح
ل���ه����ؤالء الأ���ش��خ��ا���ص الفر�صة
والقبول والتفهم من قبل املعنيني
وامل�س�ؤولني واحت�ضان مبادرتهم
وتوجيهها بال�شكل ال�صحيح من
�أجل تطبيقها مبينة �أنه ميكن �أي�ض ًا
ربط هذه الوحدات مبركز الكويت
الوطني لالبتكار الذي �أ�صدر �سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
توجيهات �سامية ب�إن�شائه الحت�ضان
املخرتعني واملبتكرين ،م�شرية
�إلى �أن عملية الربط هذه لن تكون
�صعبة لال�ستفادة م��ن اخلدمات
واالمكانيات املتاحة مما يدعم دور
املركز فيما بعد.
وبينت �أن هذه الوحدات يكون من

• غدير العبديل

مهامها �أي�ض ًا �إقامة �أن�شطة داخل
امل�ؤ�س�سة جتمع فيها املوظفني
وتناق�ش �أفكارهم و�آرائ��ه��م بهدف
تطوير املوظفني املبدعني وحتفيز
روح املبادرة واالب��داع واالبتكار
لديهم ،على �أن يتم اختيار القائمني
على هذه الوحدات من الأ�شخا�ص

حصلنا  17مليون دينار
«المواصالت»:
ّ
مستحقات لدى الغير
كتب �أحمد يون�س:

�أعلنت وزارة امل��وا���ص�لات حت�صيلها  17مليون
دينار ،من م�ستحقاتها لدى الغري ,مبينة �أن هذه
امل�ستحقات كانت تعد ديون ًا مرتاكمة على هواتف
عاملة و�أخرى مرفوعة عن اخلدمة منذ �سنوات.
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف �أم�س� ،إنها �شكلت
جلنة لتح�صيل املديونات امل�ستحقة للوزارة
لدى الغري ومنوط بها متابعة املديونيات كافة

وا�سرتجاعها.
و�أ�ضافت �أن اللجنة عملت خالل الفرتة املا�ضية
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية على ح�رص بيانات
امل�شرتكني املتخلفني عن �سداد املديونيات على
ا�شرتاكاتهم الهاتفية.
و�أو�ضحت �أن الديون امل�ستحقة على اخلطوط الهاتفية
املرفوعة من اخلدمة �ستظل م�سجلة كمديونية على
�أ�صحابها حلني �سدادها كاملة م�ؤكدة يف الوقت ذاته
على �أن املال العام ال ي�سقط بالتقادم.

• امل�شاركون يف االجتماع يف �صورة جماعية

امللمني وامل�ؤهلني من العاملني
يف امل�ؤ�س�سة ويتم تدريبهم على
�أداء وظيفتهم التي من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف تطوير وحت�سني العمل
بامل�ؤ�س�سة.
واختتمت العبديل ت�رصيحها م�ؤكدة
�أن االب���داع �أ�صبح و�سيلة للبقاء
يف ظ��ل الع�رص احل��دي��ث ،م�شددة
على �أه��م��ي��ة العمل على �إن�شاء
هذه الوحدات ،م�ضيفة« :التوجه
العاملي لالقت�صاد الأن �أ�صبح
يعتمد على �إ��شراك الأ�شخا�ص يف
�صنع القرار وو�ضع ال�سيا�سات حتى
حتقق االه��داف املرجوة ،ووجود
ه��ذه ال��وح��دات �سيدعم االقت�صاد
الوطني ،ومن املمكن البدء بفريق
عمل يف كل م�ؤ�س�سة ومن ثم التو�سع
�إلى �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة فيما
بعد  ،ولكن البد من البدء يف الأمر
ومواكبته نظر ًا لفائدته الكبرية
على الدولة».

كتب حم�سن الهيلم:
عقدت جمعية الك�شافة الكويتية
اول اجتماع للجانها العاملة بعد
ت�شكيل جمل�س اداراتها اجلديد من
قبل وزير الرتبية وزير التعليم
العايل د.حامد العازمي وقد مت
خالله ا�ستعرا�ض خطة ومهام
كل جلنة تقوم بها خالل ال�سنة
االولى.
وت��را���س االج��ت��م��اع �أم�ي�ن عام
اجلمعية ع��ل��ي حم���راب ال��ذي
�شدد على �رضورة العمل بروح

الفريق الواحد خلدمة احلركة
الك�شفية م�شريا الى ان اختيار
 14جلنة من قبل جمل�س االدارة
ه��ي خ��ط��وة ال��ه��دف منها فتح
املجال امام اجلميع للعمل يف
املجال الك�شفي ال�سيما وانه
عمل تطوعي وان�ساين يف املقام
االول.
و�أكد حمراب على اهمية م�ضاعفة
اجل��ه��ود ل�لارت��ق��اء باحلركة
الك�شفية الكويتية ،الفتا الى
��ض�رورة امل�شاركة يف جميع
املنا�سبات الوطنية واملجتمعية

المطيري :المزايا المالية لموظفي هيئة
القوى العاملة تحقق مبدأ العدالة
كتب �أحمد احلربي:

ثمن نائب رئي�س نقابة العاملني
بالهيئة العامة للقوى العاملة
عبدالله امل��ط�يري اخلطوات
واجلهود التي قامت بها وزير
الدولة لل�ش�ؤرن االقت�صادية
مرمي العقيل و مدير عام الهيئة
�أحمد املو�سى مبنح موظفي
الهيئة امل��ك��اف ��آت واملزايا
املالية املقررة مبوجب قرار
جمل�س اخلدمة املدنية رقم
 45ل�سنة  2006وذلك اعتبار ًا
من  2019/4/1والتي تتولى
الهيئة �رصفها ب�أثر رجعي
للموظفني عن �شهر ابريل مع
راتب �شهر مايو . 2019
وك�شف املطريي �أن الزيادات
ال��ت��ي مت��ت امل��واف��ق��ة عليها
���س��ت�تراوح م��ا ب�ين  80و200
دينار ملن ال يحملون �أي كادر
على �أن تكون ح�سب الدرجات
الوظيفية ملوظفي الهيئة,
الفتا ال��ى ان زي��ادة الرواتب
واق����رار ال��ك��وادر ي�ساهم يف
تعزيز مكت�سبات املوظف

• عبدالله املطريي

يف الهيئة وكذلك ت�ساهم يف
حت�سني امل�ستوى املعي�شي
ل��ه مب��ا ينعك�س على ادائ��ه
الوظيفي وال�رسعة يف زيادة
انتاجياته.
و�أكد �أن هذة اخلطوة تتما�شى
مع مطالب النقابة لتحقيق
مبد�أ امل�ساواة والعدالة بني
جميع موظفي الهيئة بعد قرار
الدمج ,م�شريا �إلى �أن النقابة
ت�سعى ال���ى ح�����ص��ول جميع

موظفي الهيئة على مزاياهم
امل��ال��ي��ة م��ن��ذ �إق����رار جمل�س
الوزراء رقم  875ل�سنة 2017
ال�صادر بتاريخ 2017/7/3
وب�أثر رجعي الن ه��ذا يعترب
ح��ق� ًا م��ن حقوقهم ,وطالب
املطريي ب�أن يكون هناك كادر
خا�ص ملوظفي الهيئة �إ�سوة
بالهيئات احلكومية االخرى
التي تتميز بالعديد من املزايا
ال�سيما �أن القوى العاملة تعترب
م��ن �أف�ضل الهيئات حتقيقا
لاليرادات والتي جتاوزت يف
ال�سنة املا�ضية حاجز70 .
مليون ًا مم��ا يعد طفرة غري
م�سبوقة على م�ستوى اجلهات
احلكومية للدولة.
وب�ي�ن امل��ط�يري �أن موظفي
الهيئة ي�ستحقون املزيد من
االمتيازات نظرا لطبيعة عملهم
من حيث ال�رسعة يف �إجناز
املعامالت وتقدمي خدمة �أف�ضل
ال�صحاب االعمال ,الفتا الى �أن
النقابة لن تتهاون يف الدفاع
عن جميع حقوقهم ومنحهم كل
ما ي�ستحقونه من كوادر.

التورة :الكويت بلد يتمتع بشباب أذكياء للغاية
�أكد رئي�س قطاع تقنية املعلومات
بالهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات بالكويت حممد التورة،
�أهمية ا�ستغالل التكنولوجيا يف دعم
القطاع االقت�صادي ال�سيما و�أنها
ت�ساعد ال�رشكات على ال�سيطرة
على �إنفاقها وخف�ض التكلفة ب�صورة
�أك�ب�ر .ج��اء ذل��ك يف كلمة القاها
خالل حلقة نقا�ش مب�ؤمتر دويل يف
جمال االنرتنت والأم��ن ال�سيرباين
ب��وا���ش��ن��ط��ن م�����س��اء �أم�����س الأول،
م�ضيف ًا« :يف الكويت نعتقد ب�أن
التكنولوجيا �ستكون يف حمور وقلب
اقت�صادنا ...بع�ض ال�رشكات تفكر
يف التكنولوجيا �أوال».
وا�ضاف «دعوا التكنولوجيا ت�ساعدنا
قبل �إعادة هيكلة �أعمالنا ...الأمور
تتغري ب�رسعة كبرية يف هذا ال�صدد
وه��ذا ي�ساعد ال�رشكات �أي�ضا على
ال�سيطرة على �إنفاقها وخف�ض التكلفة
ب�صورة �أكرب».
وذكر «�أعتقد �أن هذه رحلة ال ميكن
القيام بها ب�ين ع�شية و�ضحاها
لكن علينا �أن نت�أكد من �أنه يتعني
علينا �أوال �أن ن�ضعها يف �صدارة
�سيا�ستنا».
و�أكد �أن «الأمن ال�سيرباين يف �ضوء
كل هذه االجتاهات اجلديدة بات �أمرا
مهما للغاية ...يجب الت�أكد من �أن
اال�سرتاتيجية املتعلقة بهذا الأمة
منفتحة ومرنة وتدعم االجتاهات
اجلديدة و�أن تكون ب�سيطة للغاية
لفهمها ».وذكر التورة �أن «االبتكارات
اجلديدة �ستكون لها م�ساحة وا�سعة

محراب 14 :لجنة للنهوض بالحركة
الكشفية الكويتية
وخدمة اف��راد املجتمع وتقدمي
�أوجه امل�ساعدة لهم.
و�أ�ضاف �أن الك�شافة هي م�صنع
ال��رج��ال وخ��رج��ت العديد من
ال�شخ�صيات التي تبو�أت منا�صب
عليا يف البلد ،مو�ضحا انه
علينا اال�ستمرار واملحافظة على
ه��ذا النهج من خ�لال االن�شطة
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ه��ادف��ة التي
تنطمها اجلمعية على مدار العام
بالتعاون والتن�سيق مع العديد
من اجلهات احلكومية واالهلية
ذات ال�صلة.

• من�صور العتيبي متحدث ًا

عرب الإن�ترن��ت يف �ضوء ارتباطها
بتقنية الذكاء اال�صطناعي ما يجعلها
�أكرث قوة ومرونة بينما تقفز �إلى هذا
التحول اجلديد ».وقال ان «الكويت
بلد يتمتع ب�شباب �أذكياء للغاية...
ورواد الأعمال جزء رئي�سي يف بناء

• حممد التورة

اقت�صادنا وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت».
واو�ضح �أن الأمن ال�سيرباين ي�ساعد
دائما يف توفري فر�ص عمل خا�صة
و�أن���ه يف �ضوء ت��زاي��د التهديدات
�أ�صبح الأم��ن ال�سيرباين �أم��را مهما

«وهذا �سي�ؤدي �إلى خلق وظائف يف
اقت�صاداتنا».
و�أكد التورة �أهمية امل�شاركة يف مثل
هذه اللقاءات يف �ضوء تطور الكويت
يف جمال الأمن ال�سيرباين والتحول
الرقمي.

العوضي :ملتزمون باتفاقيات حقوق ذوي اإلعاقة
كتب �أحمد احلربي:

• �شفيقة العو�ضي

�أكدت املدير العام للهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي االعاقة
د�.شفيقة العو�ضي ،ان الكويت ملتزمة باتفاقيات حقوق
اال�شخا�ص ذوي االعاقة وخطة التنمية امل�ستدامة لعام
.2030
جاء ذلك قبيل توجهها الى فاليتا عا�صمة مالطا للم�شاركة
يف اجتماع االحتاد االوروبي والدول العربية ب�ش�أن حقوق
اال�شخا�ص من ذوي االعاقة الذي ي�ستمر يومني.
و�شددت على �أهمية مثل هذه الفعاليات اذ ي�ستعر�ض
االجتماع خربات الدول االوروبية والعربية التي تهم
اال�شخا�ص ذوي االعاقة مب�شاركة اخلرباء والأكادمييني
وممثلي املجتمع املدين.

و�أ�ضافت العو�ضي انه �سيتم الرتكيز ب�شكل خا�ص على
م�شاركة اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ب�أنف�سهم وذلك لزيادة
التعاون وت��ب��ادل �أف�ضل اخل�ب�رات واملمار�سات بني
اجلانبني ,م�شرية الى ان االجتماع يت�ضمن ع��ددا من
اجلل�سات الفنية وور�ش العمل.
وذك���رت ان��ه �ستكون ه��ن��اك مناظرة ع��ام��ة يف اليوم
الثاين من االجتماع الى جانب مداخالت وزراء وممثلي
الدول واملفو�ضية االوربية و «اال�سكوا» وجامعة الدول
العربية.
وقالت العو�ضي انه �سيتم يف االجتماع توقيع «اعالن
فاليتا» ب�ش�أن التعاون االوروب��ي لت�أكيد حقوق ذوي
االعاقة و�إن�شاء منتدى التعاون االوروبي العربي «منتدى
فاليتا».

