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يهدف إلى تعزيز اإلطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين

العتيبي :قدمنا مشروع قرار أمام مجلس األمن حول المفقودين في النزاعات المسلحة
قدمت الكويت م�رشوع قرار امام
جمل�س االمن الدويل حول م�س�ألة
املفقودين يف النزاعات امل�سلحة
وذلك �سعيا منها لتعزيز االطار
امل�ؤ�س�سي واملعياري حلماية
املدنيني وبناء على جتربة وطنية
مريرة ال يزال يعاين منها العديد
من �أبناء ال�شعب الكويتي.
جاء ذلك يف كلمة الكويت بجل�سة
جمل�س الأم����ن وال��ت��ي �ألقاها
املندوب الدائم ال�سفري من�صور
العتيبي حول حماية املدنيني يف
النزاعات امل�سلحة.
وقال العتيبي« :ان جمل�س االمن
لي�س ل��ه لغة مرجعية خا�صة
مب�س�ألة املفقودين والتي �إن متت
معاجلتها وفق تدابري وا�ضحة يف
بداية قيام النزاعات �سيكون لها
عظيم الأث��ر على مرحلة االتفاق
وامل�صاحلة ما بعد النزاع و�إعادة
ال��ع�لاق��ات ب�ين الأط����راف وبناء
الثقة».
وا�ضاف« :ان م�رشوع القرار يهدف
لإعادة الت�أكيد على القواعد ذات
ال�صلة يف القانون الدويل الإن�ساين
والقانون الدويل حلقوق الإن�سان
واملتعلقة باملفقودين ب�سبب
النزاعات امل�سلحة اذ ان الكويت
�ستنظم خالل رئا�ستها للمجل�س
ال�شهر املقبلة جل�سة �إحاطة حول
ه��ذا املو�ضوع نتمنى �أن يعتمد
خاللها م�رشوع القرار هذا».
وذك���ر العتيبي ان ع��ام 2019
ي�����ص��ادف ال���ذك���رى ال�سبعني
التفاقيات جنيف لعام 1949
والذكرى الع�رشين لقرار جمل�س
الأمن  1265واعتماد جمل�س الأمن
حلماية املدنيني كبند ثابت على
جدول �أعماله وعلى الرغم من ذلك
فالتحديات التي تواجه �أجندة

حماية املدنيني هي نف�سها منذ
 20عاما.
وا�شار الى ان دائرة العنف هذه
�ست�ستمر يف �إحلاق ال�رضر مباليني
املدنيني الأب��ري��اء يف املناطق
املت�أثرة بالنزاع ملدة  20عاما
مقبلة ما مل يتم اتخاذ �إجراءات
وت��داب�ير ج��ادة وعاجلة جت�سد
الدعوات واملنا�شدات املتكررة
للدول الأع�ضاء وم�س�ؤويل الأمم
امل��ت��ح��دة وامل��ج��ت��م��ع امل���دين
للت�صدي لهذه الظاهرة ،معربا
عن اتفاقه مع الأمني العام حني
ع�بر يف ت��ق��ري��ره ح���ول حماية
املدنيني يف النزاعات امل�سلحة
لهذا العام عن بالغ قلقه �إزاء هذا
الأمر.
واك��د العتيبي �أن الفظائع التي
ترتكب يف حق املدنيني الأبرياء
يف جميع �أنحاء العامل نابعة عن
جتاهل وخ��رق متعمد للقانون
ال��دويل الإن�ساين فال تزال هناك
�أط��راف يف نزاعات عدة تتجاهل
بالكامل ال��ت��زام��ات��ه��ا مبوجب
القانون الدويل الإن�ساين وتتعامل
مع القوانني الدولية وك�أنها حرب
على ورق.
وق���ال« :ن�شهد جميعا هجمات
م��وج��ه��ة ���ض��د امل��راف��ق الطبية
واملدار�س والعاملني يف املجال
الإن�ساين كما ن�شهد منع و�صول
امل�ساعدات الإن�سانية وا�ستخدام
اجلوع والعنف اجلن�سي كتكتيك
حرب لذلك ن�شدد على �أهمية امتثال
جميع �أطراف النزاع لاللتزامات
املقرة مبوجب القانون الدويل
الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان وتنفيذ ق��رارات جمل�س
الأمن ذات ال�صلة يف هذا ال�صدد».
وجدد العتيبي الدعوة لالمتناع

عن ا�ستخدام حق النق�ض «الفيتو»
عندما يتعلق الأم���ر ب�إي�صال
امل�ساعدات الإن�سانية للمحتاجني
واملحا�رصين من املدنيني �أثناء
النزاعات مبينا ان هناك عامال �آخر

«الكهرباء» :جاهزون ألي طارئ خالل

الفترة المتبقية من شهر رمضان
كتب فار�س عبد الرحمن:
�أكدت وزارة الكهرباء واملاء انها على امت اال�ستعداد
يف جميع اداراتها ملواجهة �أي طارئ خالل الفرتة
املتبقية من �شهر رم�ضان املبارك ،م�شرية الى
انها كذلك يف حالة جهوزية تامة لتوفري خدمتي
الكهرباء وامل��اء للمواطنني واملقيمني ،حيث
تعمل جميع ادارات الطوارئ يف املحافظات ال�ست
على مدار ال�ساعة ال�ستقبال البالغات وال�شكاوى
اخلا�صة بانقطاعات الكهرباء وامل��اء ،وتوجيه
فرق الطوارئ الى اماكن االنقطاعات فور ت�سلم
البالغات.
وبينت ال��وزارة �أن جميع فرق الطوارئ مبختلف

لترك السفن المسجلة خارج الخدمة
�أعلنت وزارة املوا�صالت �أن قطاع
النقل �أ�صدر تعميم ًا �إداري ًا ب�ش�أن
وج���ود ا���ش�تراط��ات وار���ش��ادات
جديدة لرتك �سفينة م�سجلة يف
الكويت خارج اخلدمة م�ؤقتاً.
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف،

�إن هذا التعميم ينطبق على جميع
ال�سفن امل�سجلة يف الكويت
با�ستثناء ال�سفن التي مت الن�ص
عليها بالتعميم والتي يتعني
تركها خارج اخلدمة م�ؤقتاً.
و�أك��دت ال��وزارة �أن هذا التعميم
ج���اء ل��ي��و���ض��ح مل�ل�اك ال�سفن
وال�رشكات ال�رشوط والإر�شادات

التي يتوجب �إتباعها يف حال
خ���روج ال�سفينة امل�سجلة يف
الكويت من اخلدمة م�ؤقتاً.
و�شددت الوزارة على مالك ال�سفن
من الأف��راد وال�رشكات ب�رضورة
ال��ت��ق��ي��د مب��ا ج���اء بالتعميم
واالل��ت��زام بال�رشوط التي ن�ص
عليها.

«البلدية» :جدول زمني لتطوير جزيرة فيلكا
كتب �ضاحي العلي:

تعمل بلدية الكويت تفعي ً
ال لقرار جمل�س الوزراء
ب�ش�أن متابعة اج��راءات ازال��ة املعوقات اخلا�صة
مب�رشوع تطوير جزيرة فيلكا بالتن�سيق مع كافة
اجلهات احلكومية ذات ال�صلة الزالة املعوقات التي

يطيل دوامة العنف التي ال نهاية
لها �ضد املدنيني يف ب�ؤر ال�رصاع
وهي ظاهرة الإف�لات من العقاب
حيث توا�صل عدة �أطراف ارتكاب
ج��رائ��م �ضد املدنيني وانتهاك

السلطان :انطالق االختبارات اإللكترونية للوظائف
اإلشرافية التعليمية األربعاء
كتب حم�سن الهيلم:

القدرات تابعة لقطاع �شبكات التوزيع جاهزة
للتحرك يف �أي وق��ت لتوفري الكهرباء للمواقع
والعقارات التي حتدث بها اعطال وحتتاج الى
وقت طويل ال�صالحها ،خ�صو�صا امل�ست�شفيات ودور
العبادة واملواقع املهمة يف جميع املحافظات.
واو�ضحت �أن هناك تعليمات مبا�رشة �صدرت الى
ادارات الطوارئ بالتعامل ال�رسيع واجل��دي مع
البالغات كافة التي ترد عن طريق اخلط ال�ساخن
اخلا�ص بذلك ،كما �سيتم القيام بزيارات مفاجئة
الى هذه االدارات من قبل القياديني يف الوزارة
خالل ال�شهر الكرمي لالطمئنان على �سري العمل
داخ��ل م��راك��ز ال��ط��وارئ وحما�سبة املتخاذلني
واملتقاع�سني عن العمل.

«المواصالت» :اشتراطات جديدة
كتب �أحمد يون�س:

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت في مجلس األمن

تخ�ص كل منها وذلك وفقا جلدول زمني يتفق مع م�سار
تنفيذ م�رشوع تطوير جزيرة فيلكا.
كما تعمل على اتخاذ االجراءات الالزمة نحو الغاء
تخ�صي�ص املواقع احلكومية غري املحافظ عليها
بجزيرة فيلكا متهيدا الزال��ة كافة املعوقات التي
تعرت�ض م�سار تنفيذ م�رشوع تطوير اجلزيرة.

القوانني الدولية دون رادع او
م�ساءلة تذكر خالل احلروب م�ؤكدا
دعم الكويت وت�أييدها ا�ستخدام
الأدوات املتاحة للمجل�س ل�ضمان
م�ساءلة مرتكبي تلك اجلرائم يف

ال��ن��زاع��ات امل�سلحة وتقدميهم
�إلى العدالة مبا يف ذلك من خالل
جلان اجلزاءات التابعة للمجل�س
وبعثات تق�صي احلقائق.
وذكر العتيبي انه «من املهم �أن

• أسامة السلطان

�أعلن الوكيل امل�ساعد للتعليم
العام يف وزارة الرتبية �أ�سامة
ال�سلطان عن حتديد موعد انطالق
املرحلة الأول��ى من االختبارات
االلكرتونية للوظائف الإ�رشافية
التعليمية ،وذل��ك يوم الأربعاء
املقبل.
وقال ال�سلطان �إن املرحلة الأولى
م��ن االخ��ت��ب��ارات ت�شمل جميع
املر�شحني مبرحلة ريا�ض الأطفال
لوظيفة مديرة مدر�سة ومديرة
م�ساعدة وم�رشفة فنية وموجهة
فنية بجميع املناطق التعليمية،
و�إدارة الرتبية اخلا�صة ،و�إدارة
التعليم اخلا�ص ،مو�ضح ًا �أنها
�ستبد�أ يف ي��وم  29مايو احلايل
وت�ستمر حتى ت��اري��خ  3يونيو

 ، 2019وذلك يف مركز التدريب
باجلابرية.
و�أ�شار ال�سلطان� ،إلى �أن االختبار
�سيكون ملدة �ساعتني وربع ،من
ال�ساعة العا�رشة �صباحا �إلى
ال�ساعة الثانية ع�رشة والربع،
ح�سب التخ�ص�صات والوظائف
املذكورة باجلدول املرفق �أ�سفل
البيان.
مو�ضح ًا �أن املرحلة الثانية من
االختبارات �ستكون بعد عطلة عيد
الفطر املبارك ،حيث يتم �إ�صدار
ن�رشة ج��دول من قطاع التعليم
العام لبقية املراحل التعليمية
الأخرى.
وعزا ال�سلطان الت�أين يف عملية بدء
االختبارات االلكرتونية للوظائف
الإ�رشافية التعليمية �إلى �ضخامة
�أع����داد املتقدمني م��ا ا�ستوجب

• مشعل أبا الصافي

خمالفات تنوعت ما بني فتح
وادارة حمل بدون ترخي�ص من
قبل البلدية واقامة اعالن بدون
ترخي�ص من قبل البلدية العامة
وا�ستغالل م�ساحة خارج حدود

املزيد من الوقت لفرز هذه الأعداد
ال�ضخمة ،م�ؤكدا يف الوقت ذاته
�أن امل�ستوفني ل�رشوط الرت�شح
ال����واردة يف ال��ن����شرة ال�صادرة
م�ؤخرا ،فاق عددهم � 8آالف مر�شح
يف جميع التخ�ص�صات العلمية
واملراحل التعليمية.
و�أك��د ال�سلطان �أن ق��رار تعديل
�ضوابط و�رشوط الرتقي للوظائف
الإ�رشافية كان الهدف منه تكري�س
مبد�أ ت�ساوي وات��اح��ة الفر�ص،
متمني ًا التوفيق والنجاح واالزدهار
جلميع �أع�ضاء الهيئة التعليمية
املر�شحني الختبارات اال�رشافية،
م�شري ًا ال��ى حر�صه يف دع��م كل
ما من �ش�أنه النهو�ض بالعملية
التعليمية ،واتاحة كافة ال�سبل
املمكنة التي ت�ساهم يف تطوير
�آداء املعلمني.

الطبطبائي« :رعاية المسنين» حريصة على تلبية
جميع احتياجات النزالء
كتب �أحمد احلربي:

ب��رع��اي��ة ال��وك��ي��ل��ة امل�ساعدة
للرعاية االجتماعية يف وزارة
ال�����ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة �شيخة
العدواين اقيم يف جممع الرعاية
االج��ت��م��اع��ي��ة ح��ف��ل القرقيعان
ل��ن��زالء ال��رع��اي��ة االجتماعية
بتنظيم ودع��م جمعية ال�شيخة
فريحة االح��م��د ل�ل��أم املثالية
واال��سرة املتميزة وجمموعة من

امل�ؤ�س�سات التطوعية واالهلية
وبح�ضور ك��ل م��ن ال�شيخة رمي
ال�صباح وال�شيخة �سهيلة ال�صباح
وع����دد ك��ب�ير م��ن رع����اة العمل
التطوعي واالجتماعي.
وق��د �أع��رب��ت مدير ادارة رعاية
امل�سنني يف وزارة ال�����ش ��ؤون
االجتماعية د�.أم��اين الطبطبائي
عن �شكرها حلر�ص الوكيلة �شيخة
ال���ع���دواين ع��ل��ى رع��اي��ة احلفل
ودعمها امل�ستمر جلميع فعاليات

قطاعات دور الرعاية وجلميع
م��ن ���س��اه��م يف اجن���اح فعالية
القرقيعان لنزالء دور الرعاية
االجتماعية من امل�سنني ودعوة
ن��زالء دور الرعاية ،وبينت �أن
�إدارة رعاية امل�سنني حري�صة على
تلبية جميع احتياجات النزالء.
وذك���رت الطبطبائي ان احلفل
ا�شتمل على العديد من الفقرات
الرتاثية والرتفيهية والتي ا�ضفت
البهجة وال�سعادة على امل�شاركني

أبا الصافي :تحرير  14مخالفة إعالن
وتوجيه  15إنذاراً في األحمدي
�ضمن ج��والت بلدية حمافظة
االح���م���دي ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة على
املطاعم واملحالت واال�سواق
واملجمعات التجارية اعلنت
ادارة العالقات العامة ببلدية
الكويت عن قيام فريق الطوارئ
بالأحمدي بجولة وا�سعة النطاق
تركزت على متابعة تراخي�ص
االعالنات وال�شهادات ال�صحية
للعاملني وا�شرتاطات النظافة
 ,والتي ا�سفرت عن حترير 14
حم�رض خمالفة.
ويف ه��ذا ال�سياق اف��اد رئي�س
فريق ط��وارئ االحمدي م�شعل
ابا ال�صايف ان اجلولة ا�ستهدفت
منطقة الفحيحيل ال�سكنية
وال�صناعية واملهبولة بغر�ض
الك�شف عن اي خمالفة تخ�ص
لوائح وقوانني البلدية  ,حيث
ق��ام الفريق بتحرير ع��دد 14

ن��درك ب���أن تقرير الأم�ين العام
يحدد بو�ضوح جميع اخلطوات
وال��ت��داب�ير ال�لازم��ة ال��ت��ي ميكن
ويجب اتخاذها لتح�سني تنفيذ
والي��ة حماية املدنيني وو�ضع
حد للجرائم املرتكبة �ضدهم مبا
يف ذل��ك من خ�لال �ضمان التقدم
ال��ع��اج��ل وامل��ل��م��و���س يف تنفيذ
التو�صيات الثالث التي تطرق
�إليها يف تقريره ال�سابق.
وا�ضاف ان التو�صيات تتمثل يف
تطوير �أطر ال�سيا�سات الوطنية
حل��م��اي��ة امل��دن��ي�ين وت��ع��زي��ز
االمتثال واح�ت�رام القانون من
قبل اجلماعات امل�سلحة من غري
الدول وتعزيز االمتثال للقانون
الدويل من خالل �ضمان امل�ساءلة
مع �أهمية الرتكيز على انخراط
املجتمعات وتعزيز دوره��ا يف
حماية املدنيني.
ولفت ال��ى ان��ه «حتى بعد مرور
ع�رشين عاما منذ اعتماد املجل�س
لوالية حماية املدنيني ف�إن هذه
امل�س�ألة ال تزال �أكرث �أهمية مما
ك��ان��ت عليه يف �أي وق��ت م�ضى
ويجب علينا ك�أع�ضاء يف جمل�س
الأمن و�أع�ضاء يف املجتمع الدويل
تكثيف جهودنا ل�ضمان �أال يدفع
املدنيون الأبرياء ثمن النزاعات
التي ا�صبحوا ج��زءا منها دون
ارادتهم».
وا�ضاف« :يجب �أن نحمل �أنف�سنا
وبع�ضنا البع�ض امل�س�ؤولية
ون��ل��ت��زم بالعمل ب��ج��دي��ة �أك�بر
ل�ضمان ال�سالم و�إي��ج��اد حلول
�سيا�سية دائمة للنزاعات امل�شتعلة
يف �أفريقيا وال�رشق الأو�سط لأن
�شعوب ال��ع��امل ت�ستحق �أف�ضل
من جمرد كلمات رنانة و�إدان��ات
م�ستمرة».

املحل.
وا���ض��اف��ت ال��ع�لاق��ات العامة
ان��ه خ�لال اجلولة متت ازالة
عدد  119اعالنا ع�شوائيا من
ال�شوارع الرئي�سية والفرعية
ملنطقة الفحيحيل ال�سكنية
وال�صناعية وذلك ملنع حجب
الر�ؤية ل�سائقي املركبات.
ك��م��ا دع���ت ادارة العالقات
ال��ع��ام��ة ا���ص��ح��اب املحالت
التجارية االل��ت��زام بتجديد
تراخي�ص االع�ل�ان اخلارجي
للمحالت والعناية ب�صيانة
االعالن وذلك تفاديا للم�ساءلة
القانونية ويف حال وجود اي
ا�ستف�سار او �شكوى ميكنهم
التوا�صل عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي للبلدية او االت�صال
باخلط ال�ساخن وال��ذي يعمل
على مدار ال�ساعة.
• جانب من حفل قرقيعان نزالء رعاية املسنني

من ن��زالء القطاع وخا�صة كبار
ال�سن حيث قامت اجلهات الراعية
بتوزيع القرقيعان عليهم وعلى
احل�ضور الكبري.
وم��ن جانبها ا���ش��ادت ال�شيخة
رمي ال�صباح رئي�سة جمعية االم
املثالية واال�رسة املتميزة بح�سن
التنظيم والفقرات التي �ساهمت
يف ا�ضفاء الب�سمة وال�سعادة
على احل�ضور ،و�أكدت على تراث
الكويت ال�شعبي اال�صيل.

