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تسليط الضوء على موضوع المساءلة كونها مطلب ًا رئيسي ًا يجب تنفيذه من جانب الحكومة

الكويت :ال مصالحة وطنية دائمة في ميانمار دون مراعاة حقوق اإلنسان
�أك��دت الكويت انه ال ميكن حتقيق
م�صاحلة وطنية دائمة يف ميامنار
دون امل�ساءلة واتباع نهج يقوم
على مراعاة حقوق االن�سان و�سيادة
القانون.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي �ألقاها
مندوبها الدائم لدى الأمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي خالل جل�سة
عقدها جمل�س الأم��ن حتت عنوان
«اجلرائم املرتكبة يف ميامنار� :أين
نقف على مو�ضوع امل�ساءلة» حيث
نظم اجلل�سة كل من الكويت و�أملانيا
وبريو.
وقال العتيبي �إن اجلل�سة التي ت�أتي
بعد مرور ثالثة اع��وام على اندالع
اعمال العنف يف والية راكني تهدف
ال��ى ت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع
امل�ساءلة كونها احد اهم املطالب
الرئي�سية املفرت�ض تنفيذها من قبل
حكومة ميامنار.
و�أ�ضاف ان اجلميع يعلم ان اعمال
العنف يف �شمال والي��ة راك�ين ادت
الى مقتل الآالف من اقلية الروهينغا
وا�ضطرار � 742ألفا غريهم للفرار
من ميامنار النقاذ ارواحهم من تلك
االعمال الوح�شية التي تعر�ضوا لها
حتى بلغ جمموع عدد النازحني اكرث
من مليون الج��ئ يف كوك�س بازار
بح�سب �آخ��ر اح�صائية ملفو�ضية
�ش�ؤون الالجئني خالل �شهر يوليو
املا�ضي.
و�أكد العتيبي �رضورة ا�ستمرار جمل�س
االمن واملجتمع ال��دويل ب�أ�رسه يف

يجب إنهاء أعمال
العنف وتحسين
الحالة األمنية
وضمان وصول
المساعدات

التحقيقات الالزمة نذكر منها على
�سبيل املثال ال احل�رص تقرير رئي�س
البعثة الدولية امل�ستقلة لتق�صي
احلقائق ب�ش�أن ميامنار كما �صدرت
تقارير اخ��رى ت�ضمنت ت�شخي�صا
دقيقا مل�سببات االزمة الراهنة وطرق
معاجلتها».
وا���ش��ار ال��ى ه��ذه التقارير ومنها
التقرير امل�ستقل لتق�صي دور االمم
املتحدة يف ميامنار او ما يعرف
بتقرير روزي��ن��ث��ال تبني جميعها
حجم االزمة يف ميامنار وتك�شف �أن
اجلرائم املرتكبة يف والي��ة راكني
انتهاكات ج�سيمة حلقوق االن�سان
و�إن العديد من تلك االنتهاكات ترقى
بال �شك الى اخطر اجلرائم مبوجب
القانون الدويل والتي �ستكون لها
�آثار �شديدة على العديد من االجيال
القادمة.
و�أكد االهمية الق�صوى باال�رساع يف
اجراءات امل�ساءلة والتعاون الكامل
مع اجهزة االمم املتحدة الفتا الى ان
االفالت من العقاب هو �أخطر العوامل
اال�سا�سية امل�ؤدية الرتكاب مزيد من
االنتهاكات وعليه ف�إن اعمال العنف
�ست�ستمر ما مل تعالج م�س�ألة االفالت
من العقاب.
وا���ش��ار ال��ى �صعوبة ع��ودة الجئي
الروهينغا ال��ى ميامنار من دون
م�ساءلة اجلناة وال�سماح لهم باالفالت
من العقاب مت�سائال عن ا�ستطاعة
الروهينغا العودة واالعتماد على
قوات االمن حلمايتهم.

تنفيذ توصيات
البيان الرئاسي
الضمان الحقيقي
لعودة الالجئين إلى
موطنهم األصلي
• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت في جلسة مجلس األمن

تذكري ميامنار بتنفيذ املتطلبات
الواردة يف البيان الرئا�سي ال�صادر
عن جمل�س الأم��ن وكذلك تو�صيات
جلنة كويف عنان اال�ست�شارية.
و�أو�ضح ان تو�صيات اللجنة تتمثل يف
�إنهاء اعمال العنف وحت�سني احلالة
االمنية و�ضمان و�صول امل�ساعدات
االن�سانية الى املناطق املت�رضرة يف
والية راكني وامل�ساءلة اي مبعنى
حما�سبة مرتكبي تلك اجلرائم يف

والية راكني.
وا�شار العتيبي الى ان تنفيذ تلك
املطالب الرئي�سية هو ال�ضمان الي
عودة طوعية و�آمنة وكرمية لالجئني
الى موطنهم اال�صلي.
وذكر ان �أع�ضاء جمل�س االمن قاموا
بزيارة ميدانية لوالية راك�ين يف
ميامنار خالل �شهر مايو من العام
املا�ضي و«ر�أينا ب�أعيننا حجم و�آثار
ال��دم��ار واجل��رائ��م املرتكبة بحق

�أقلية الروهينغيا امل�سلمة يف �شمال
تلك الوالية».
وقال �إن «ما �شاهدناه هو ت�أكيد على
ال��رواي��ات املروعة التي ا�ستمعنا
اليها من الجئي الروهينغا الذين
التقيناهم يف خميمات كوك�س بازار
تلك الروايات التي تت�سق اي�ضا مع
ما ت�ضمنته العديد من التقارير
االممية مبا فيها تقرير جلنة تق�صي
احلقائق التي �أن�ش�أها جمل�س حقوق

ميامنار خطوة جيدة ولكن البد لها
من التعاون مع الآلية املن�ش�أة من
قبل جمل�س حقوق االن�سان ملحا�سبة
امل��ت��ورط�ين يف ت��ل��ك اجل��رائ��م �أو
احالتها ال��ى املحكمة اجلنائية
الدولية.
وقال« :منذ بدء اعمال العنف �صدرت
ع��دة تقارير اممية من �ش�أنها ان
ت�ساهم يف ت�سهيل مهمة ال�سلطات
احلكومية يف ميامنار على اجراء

االن�سان ب�ش�أن االنتهاكات التي
وقعت هناك».
وذكر ان هذا املطلب بات االن ان�سانيا
وقانونيا ودوليا وحث ميامنار على
التعاون مع مفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية حلقوق االن�سان وجميع
�آليات االمم املتحدة حلقوق االن�سان
يف ا�رسع وقت ممكن.
وب�ين العتيبي ان جلنة التحقيق
الوطنية التي �أن�ش�أتها حكومة

إجراءات جزائية ووقائية للحفاظ على استقرار سوق األسماك

يشمل  57وحدة تقطير إضافة إلى وحدات تحلية المياه

«القوى العاملة» أوقفت  16ملف ًا
ألصحاب مراكب الصيد المخالفة

«الكهرباء» :انتهينا من إعداد برنامج
الصيانة الشاملة استعداداً لصيف 2020

• موظفو الهيئة أثناء عملية التفتيش

كتب �أحمد احلربي:

على �سوق بيع الأ�سماك،االمر الذي دعا الهيئة الى
ا�ستدعاء �أ�صحاب مراكب للوقوف على مدى التزام
�أ�صحاب امللفات والعمالة املعنية ب�أحكام قانون
العمل �سالف الذكر.
و�أعلنت الهيئة اتخاذها اجراءات احرتازية ل�ضمان
عدم تكرار خمالفة �أ�صحاب املراكب وال�صيادين
للقانون ،حيث اعدت اقرارات ت�ضمن التزام وتعهد
عمالة ال�صيد بقانون العمل وعدم خمالفة احكامه،
مبينة ان االدارات املخت�صة بد�أت با�ستدعاء العمالة
للتوقيع عليها.
و�أك��دت الهيئة ان اداراتها املعنية م�ستمرة ب�شكل
دوري يف تفتي�ش كافة الرتاخي�ص التجارية املتعلقة
بهذا القطاع ،ا�سوة بالقطاعات االخ��رى يف �سوق
العمل ،للت�أكد من التزامهم بالقانون والقرارات
التنظيمية.

ك�شفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذها
الج�����راءات ح��ازم��ة جت���اه �ضبط عملية ال�صيد
وامل�ساهمة يف ا�ستقرار �سوق الأ�سماك يف البالد،
حيث اف�ضت جهودها يف ك�شف املخالفني الى ايقاف
 16ملفا لأ�صحاب مراكب ال�صيد ،وا�ستدعت � 7آخرين
ملراجعتها ،وفقا الحكام املادة  10من قانون العمل
رقم  6ل�سنة .2016
و�أ�شارت الهيئة يف بيان �صحايف ،الى ان اجراءاتها
جاءت يف اطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة
وال�صناعة والهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة
ال�سمكية ،على خلفية ما �شهده �سوق الأ�سماك من
�أح��داث اخ�يرة نتيجة تخلف �أ�صحاب املراكب عن
عملية ال�صيد ،وعدم خروج الطراريد ،ما اثر �سلبا

وا�شارت يف بيانها ،الى التن�سيق مع الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية لتبادل البيانات
الالزمة ب�ش�أن ال�ضوابط املعنية ب�أ�صحاب الرتاخي�ص
لتمكني القوى العاملة من ممار�سة اخت�صا�صاتها على
�ضوء هذه ال�ضوابط ،ومبا له من ت�أثري يف ا�ستقرار
الأو�ضاع ب�سوق ال�صيد.
واكدت الهيئة حر�صها على امل�صلحة العامة واحلفاظ
على ا�ستقرار �سوق العمل يف جمال �صيد الأ�سماك
انطالقا من حر�صها على امل�صلحة العامة ورعاية
م�صالح املواطنني واملقيمني يف البالد ،مثمنة
بالوقت ذاته تعاون كل من وزارة التجارة وال�صناعة
والهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية
وجهود املعنيني بكافة اجلهات يف ت�سخري كافة
االمكانات لقيام الهيئة مبهامها وف ًقا لالخت�صا�صات
املنوطة بها.

منظمة عالمية تختار مهندس ًا كويتي ًا سفيراً للقادة الشباب
اخ���ت���ارت منظمة «One Young
 »Worldالعاملية املهند�س الكويتي
م�شعل العتيبي �سفريا للقادة ال�شباب
من بني  55000م�شارك على م�ستوى
العامل ميثلون  190دولة.
ويف هذا ال�صدد قال العتيبي «�إنه �أول
كويتي وعربي يتم اختياره من قبل
املنظمة ك�سفري للقادة ال�شباب» م�ؤكدا
يف الوقت ذاته �أن ال�شباب ميكنهم �أن
يكونوا قوة لتحقيق ر�ؤية الأمم املتحدة
لعامل �أكرث �سالما و�صحة و�إن�صافا.
و�أ���ض��اف �أن �سبب اخ��ت��ي��اره ي�أتي
لإجنازاته و�إ�سهاماته الأخرية يف جمال
البحث العلمي يف الهند�سة املعمارية
وباعتباره �شخ�صية �شابة قيادية
م�ؤثرة يف جمتمعها خا�صة والوطن
العربي عامة.
وذكر �أنه متت دعوته حل�ضور القمة
العاملية لل�شباب التي �ستقام يف
ق�رص «وي�ست من�سرت» والربملان
الربيطاين يف لندن لتمثيل الكويت
وال��وط��ن ال��ع��رب��ي يف ه���ذه القمة
مب�شاركة العديد من القادة والر�ؤ�ساء

• مشعل العتيبي

من خمتلف دول العامل.
و�أو�ضح �أن املنظمة تهدف لال�ستثمار
بال�شباب وتعليمهم املهارات املختلفة
م��ن خ�لال عمل ال����دورات التدريبية
التقنية واملهنية ودورات التطوير
الذاتي الكت�ساب املهارات باال�ضافة
ال��ى فتح امل��راك��ز ال�صيفية وعر�ض

الفعاليات الثقافية ل�شغل �أوق��ات
ف��راغ��ه��م واال���س��ت��ف��ادة م��ن طاقاتهم
املهدرة.
وبني �أن القمة العاملية لل�شباب ت�شهد
م�شاركة العديد م��ن ق��ادة ور�ؤ�ساء
دول العامل كما جتمع �أمل��ع ال�شباب
املبدعني واملبتكرين.
و�أفاد ب�أن القمة تهدف �إلى عمل روابط
دائمة بني امل�شاركني لإحداث التغيري
الإيجابي يف جمتمعاتهم واال�ستماع
�إلى �آرائهم ومقرتحاتهم وم�ساعدتهم
يف تذليل كل ال�صعوبات والعوائق
التي تواجههم لتحقيق م�شاريعهم
ومبادراتهم والإ�رشاف عليها.
و�أ�شار الى �أن لديه اهتماما بق�ضايا
حفظ الطاقة واملدن امل�ستدامة التي
�أج��رى عليها �أبحاثا ع��دة الفتا �إلى
�سعيه لرفع الوعي يف املجتمع و�إحداث
التغيري الإيجابي للحد من االعتماد
على الوقود الأحفوري وخف�ض الب�صمة
الكربونية للمباين وا�ستخدام الطاقات
امل��ت��ج��ددة املتاحة مل�ستقبل �أكرث
ا�ستدامة وبيئة نظيفة.

وق���ال العتيبي �إن���ه مهتم بالعمل
التطوعي وم�شاركة ال�شباب الأفكار
والر�ؤى التي ت�صب يف العمل على ر�ؤية
«كويت جديدة  »2035لتعزيز دور
ال�شباب الكويتي يف حتقيق التنمية
والريادة للكويت يف �شتى املجاالت.
وم�شعل العتيبي مهند�س كويتي تخرج
يف جامعة كان�سا�س الأمريكية وحا�صل
على �أف�ضل �أط��روح��ة للدكتوراه يف
الهند�سة املعمارية من جامعته عام
 2017ومت تر�شيحه ملقعد لدرا�سة
ال��دك��ت��وراه يف الهند�سة املعمارية
وح�صل على املركز الأول من بني 500
باحث من  62دولة م�شاركة يف امل�ؤمتر
الأوروبي الذي اقيم يف باري�س.
وح�صل العتيبي على جائزة �أف�ضل بحث
علمي يف جمال الهند�سة املعمارية من
بني  600باحث من  54دولة م�شاركة
على م�ستوى ال��ع��امل وث���اين �أف�ضل
م�شاركة يف م�ؤمتر امريكا ال�شمالية
ال��دويل الثالث املقام يف العا�صمة
وا�شنطن ممثال عن الكويت بدعم ورعاية
من الهيئة العامة لل�شباب.

وذكر �أن برنامج ال�صيانة ال�سنوي
�أع��ل��ن��ت وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل���اء
ال�����ش��ام��ل بجميع حم��ط��ات القوى
االنتهاء من �إعداد برنامج ال�صيانة
الكهربائية وتقطري املياه وعددها
ال�سنوي ال�شامل للوحدات الكهربائية
�سبع حمطات رئي�سية موزعة على
والغاليات ووحدات التقطري �إذ �سيتم
مناطق الكويت �سيبد�أ من �شهر �سبتمرب
عمل ال�صيانات ال�لازم��ة لها مع
املقبل وينتهي يف اال�سبوع االخري من
املحافظة على تلبية االحتياجات
�شهر مايو .2020
من الكهرباء واملاء ا�ستعدادا ل�صيف
و�أ�شار الى م�شاركة مهند�سني وفنيني
.2020
من املحطات لال�رشاف على جميع
وقال الوكيل امل�ساعد ملحطات القوى
�أع��م��ال ال�صيانات املختلفة وفقا
الكهربائية وتقطري املياه بالوزارة
لربامج ال�صيانة املعتمدة بالتن�سيق
م.خليفة الفريج �إنه مت االنتهاء من
م���ع امل��ق��اول�ين يف ه���ذا امل��ج��ال
�إع��داد برنامج ال�صيانة واال�ستعداد
ا�ستعدادا ملرحلة �صيف  2020لتلبية
للقيام بعمل �صيانة �سنوية  90وحدة
احتياجات ال�شبكتني الكهربائية
توليد كهربائية مبا ميثل  83٪من
• خليفة الفريج
واملائية مبا يتنا�سب مع احتياجات
�إجمايل الوحدات.
و�أ�ضاف الفريج انه بالن�سبة للمياه ف�سوف يتم عمل اال�ستهالك املت�صاعد.
ال�صيانات الالزمة لوحدات التقطري بعمل �صيانة و�شدد على �أن هذه ال�صيانة تتم وفقا ملعايري امل�صانع
لـ  57وحدة تقطري مبا يعادل  97٪من �إجمايل عدد العاملية حتقيقا للجودة والكفاءة املطلوبة مبينا
وح��دات التقطري ا�ضافة �إل��ى �صيانة وح��دات حتلية �أن الربنامج �شمل �إعداد برنامج ال�صيانة والتن�سيق
املياه بتقنية التنا�ضح العك�سي مبحطة ال�شويخ الكامل مع كل قطاعات الوزارة ح�سب توجيهات وزير
وحمطة الزور وكذلك القيام ب�أعمال �صيانة املعدات النفط وزير الكهرباء واملاء د.خالد الفا�ضل ووكيل
الوزارة م.حممد بو�شهري ا�ستعدادا لل�صيف املقبل.
امل�ساعدة باملحطات.

«السكنية» :طرح أعمال الخدمات االستشارية
الستكمال تخطيط مدينة الخيران
�أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية �أم�س طرح �أعمال اخلدمات
اال�ست�شارية ال�ستكمال تخطيط
وت�صميم مدينة «اخلريان ال�سكنية».
و�أك��د املتحدث الر�سمي للم�ؤ�س�سة
م�.إبراهيم النا�شي يف بيان �صحايف
حر�ص «ال�سكنية» على جتهيز م�شاريع
املدن اال�سكانية من حيث الت�صميم
والتخطيط والتنفيذ يف �إطار خططها
التنموية اال�سكانية امل�ستقبلية.
و�أو�ضح النا�شي �أن اخلريان ال�سكنية
تقع جنوب «الكويت» وتبعد عنها
نحو  80كيلومرتا مب�ساحة 140
ك��ي��ل��وم�ترا م��رب��ع��ا ت��ق��ري��ب��ا وع��دد
وحداتها ال�سكنية امل�ستهدفة ي�صل
الى � 45ألفا مبينا �أن هذا امل�رشوع
ي�أتي �ضمن اخلطة التنموية الثالثة

هن�أ وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجلربي م .م�شعل العتيبي
ك ��أول كويتي وعربي يتم اختياره �سفريا
للقادة ال�شباب من بني � 55ألف م�شارك على
م�ستوى العامل من  190دولة من قبل منظمة
«عامل واحد �شاب العاملية.
و�أع���رب اجل�بري عن فخره بهذا االجناز
اال�ستثنائي الذي يعد دافعا لل�شباب الكويتي

لالنطالق وال�سعي نحو �أحالمهم وتتبع
طموحاتهم «التي يجب ان تكون بال حدود»
داعيا العتيبي الى متثيل ال�شباب الكويتي
خري متثيل و�أن يكون �سفريا لوطنه.
و�أ�ضاف ان هذا االختيار ي�ؤكد قدرة ال�شباب
الكويتي على التميز واالب��داع يف خمتلف
املجاالت مبينا ان ال�شباب يحتاجون الى
فر�صة البراز قدراتهم ومهاراتهم للو�صول

• إبراهيم الناشي

يتضمن  30دورة تدريبية في خمسة محاور

هيئة الشباب :بدء التسجيل بمشروع
«هواياتي »2

الجبري :اختيار العتيبي إنجاز كبير
الى �أهدافهم.
وقد ح�صل املهند�س العتيبي على العديد
من اجلوائز العاملية منها جائزة �أف�ضل
بحث علمي مبجال الهند�سة املعمارية من
بني  600باحث من  54دولة على م�ستوى
العامل و�أف�ضل بحث علمي يف الهند�سة
املعمارية من بني  500متقدم على م�ستوى
العامل.
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وذك���ر ان امل�ؤ�س�سة ت��ق��وم حاليا
بتوزيع الوحدات ال�سكنية يف م�رشوع
مدينة جنوب «�صباح الأحمد» الفتا
الى �أن م�رشوع مدينة جنوب «�سعد
ال��ع��ب��دال��ل��ه» يف م��راح��ل��ه الأخ�ي�رة
العتماد خمططات البنية التحتية
والدرا�سات االقت�صادية متهيدا لعقد
ال�رشاكة مع اجلانب الكوري.
و�أ���ش��ار ال��ى جهود حثيثة من قبل
اجلهات احلكومية لإزالة املعوقات
يف مدينة «�سعد العبدالله» متهيدا
لت�سليمها الى امل�ؤ�س�سة مبينا �أن
م�رشوع مدينة املطالع ال�سكني جار
حاليا تنفيذه من قبل امل�ؤ�س�سة
من حيث البنية التحتية واملباين
العامة.

• عبدالله العدواني

�أعلنت الهيئة العامة لل�شباب انطالق
الت�سجيل مل����شروع «ه��واي��ات��ي »2
لل�سنة الثانية على التوايل لل�شباب
الكويتي من عمر  17الى � 35سنة.
وقال مدير ادارة االن�شطة الرتويحية
يف الهيئة العامة لل�شباب عبدالله
العدواين �إن م�رشوع «هواياتي» يهدف
�إلى ا�ستمالة ال�شباب الى هوايات
ال�ستثمار اوق���ات فراغهم و�إيجاد
م�ساحات منا�سبة لهم ملمار�ستها
وتنميتها وتطوير مهاراتهم.
و�أ�ضاف العدواين ان امل�رشوع يت�ضمن
 30دورة تدريبية يف خم�سة حماور
ا�سا�سية متثلت يف «ريا�ضي وثقايف
وفني وحريف وعلمي» ،الفتا �إلى �أنه
خم�ص�ص لل�شباب من عمر  17الى 35

وي�ستوعب �أكرث من � 500شاب خالل
فرتة �شهر �سبتمرب املقبل.
واو�ضح �أن بع�ض ور�ش العمل مبراكز
ال�شباب و�أم��اك��ن تنا�سب متطلبات
الدورات ،مبينا ان دورات «هواياتي»
التي تنا�سب كل جم��االت ال�شباب
�ستنطلق بداية �سبتمرب املقبل ،داعيا
ال�شباب الكويتي �إلى الت�سجيل عرب
موقع الهيئة العامة لل�شباب.
وع���ن ���ش��ـ��روط ال��ت�����س��ج��ي��ل ،ذك��ر
ال��ع��دواين� ،أن ال���دورات خم�ص�صة
للكويتيني من عمر  17الى � 35سنة
وهي جمانية ،م�شريا �إلى �أنه ا�ستفاد
من امل�رشوع يف ن�سخته الأولى العام
املا�ضي � 450شابا و�شابة ،وح�صلوا
على �شهادات معتمدة.

