
االربعاء 30 سبتمبر 2009   15محليات
أكد أن الكويت ترفض أي عمل عسكري ضد طهران

الكوي�ت تعهدت بتوفير 500 مليون دوالر لتفعيل مبادرة صاحب الس�مو لمش�روع التنمية وقمنا بحملة ولم نحصل عل�ى المبالغ الالزمة النطالقته

العلي: اس�تكملنا  إجراءات »البطاقة الذكية« بين الكويت والسعودية والتوقيع عليها بداية 2010
س�يادة اليمن واس�تقالله خطوط حمراء ال تمس ويجب على »الحوثيين« إدراك ذلك ولن نتأخر عن تقديم أي شيء إليقاف هذا النزيف إذا ُطلب منا ذلك

جنتي: التلويح بالخيار العس�كري ضد إيران »كالم فارغ« و إدارة أوباما ترغب في المفاوضات

المباركي: ال نريد عسكرة الخليج وال نرغب في أن تحوز الدول أسلحة دمار شامل

بشرى الزين
قال مدير ادارة الوطن العربي 
السفير جاسم املباركي: نرفض 
اطالقا اي عمل عس����كري ضد 
ايران، موضحا ان الكويت مع 
حق ايران في استخدام الطاقة 

النووية السلمية.
واضاف املباركي في تصريح 
للصحافيني على هامش حضوره 
حفل العيد الوطني السعودي 
مساء اول من امس: ال نود ان 
نرى عسكرة ملنطقة اخلليج وال 
نرغب في ان حتوز ايران وال 
غيرها في املنطقة اسلحة دمار 
شامل، مشيرا الى ان االيرانيني 
حتدثوا مرارا عن ان البرنامج 
النووي هو الس����تخ���دامات 
سلمية وعليهم ان يثبتوا هذا 
للعالم عن طريق تعاون افضل 
م����ع الوكالة الدولي����ة للطاقة 

الذرية.
وحول تنفي����ذ ما متخض 
ع����ن القم����ة االقتصادية التي 
عقدت بالكوي����ت والتحضير 
للقمة اخلليجية املقبلة اوضح 
املباركي ان القمة األولى نتجت 
ابرزها  عنها مقررات كثي����رة 
مبادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بتوفير 
موارد مالية بقيمة ملياري دوالر 
وتعهدت الكويت على لس����ان 
صاحب الس����مو بتوفير 500 
ملي����ون دوالر لتفعيل برامج 
التنموية، الفتا: قمنا  املبادرة 
بحملة ولم نحصل على املبالغ 
الالزمة النطالق املشروع ولم 
ني����أس ولن يثنين����ا ذلك عن 
مواصلة اجلهود الى ان يتحقق 
الهدف، مبديا رغبة الكويت في 
حتقيق حد أدن����ى من املوارد 
لكي ينطلق ولو 50% منه ولو 
توفر مليار فسننطلق باملشروع 
ألنه حيوي والبد ان يرى النور 
ونعتق����د ان جميع االخوة في 
الدول العربية لو رأوا فائدة هذا 
املشروع فسيقتنعون بصحة 

وجهة نظرنا.

املفاوض���ات واحلل  تري�������د 
السلمي والديبل����وم�اسي بني 
ايران والدول الست لذلك نتابع 

هذه املفاوضات.
وأمل جنتي ان يكون اجتماع 
الدول الس����ت املقبل مع ايران 
الى نوع  ايجابيا وان يص����ل 
من االتفاق مع مجموعة 1+5 
النووية  بالنسبة للنشاطات 

االيرانية.
املفاوض����ات  ان  واض����اف 
السابقة ك���انت حتت اشراف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
املنظم����ة الوحيدة الصاحل���ة 
للرقابة على جمي��ع االنشطة 
النووي����ة ف����ي الع��الم ولذلك 
ال نقب����ل بأي ابت����زاز في هذا 

املجال.
وفي تعليقه حول املناورات 
االيرانية والتجارب الصاروخية 
األخي����رة قال إنه����ا مناورات 
روتينية ودائما لدينا مناورات 
بحري����ة وبري����ة وصاروخية 
وليست املرة األولى التي جترى 

فيها املناورات.
وبالنسبة للمنشأة النووية 
االيرانية اجلديدة اوضح جنتي 
انها قيد االنشاء، ولم يكن بها اي 
جهاز طرد مركزي ولم تكتمل 

لآلن.
واضاف السفير االيراني ان 
بالده والدول الست مهتمة بعدم 
فشل املفاوضات املقبلة وترغب 
في متابعة املفاوضات للوصول 
الى نتيج����ة، ونعل����م ان الدول 
الست ترغب في االستم����رار 
باملفاوضات، واذا فش��������لت 
القوانني  فاننا نعمل حس����ب 
الدول���ية وحتت رقابة الوكالة 
الذرية وكل  الدولية للطاق����ة 
ما تق����ره نق���بل به، الفتا الى 
ان الدول الس����ت وجميع دول 
العالم تعلم ان هذه الضغوط 
ال تؤث����ر على اي����ران، كما ان 
العقوبات والقرارات الصادرة 
عن مجلس األمن حتى اآلن لم 

تؤثر علينا.

السفير علي جنتيالشيخ حمد جابر العليالسفير جاسم املباركي

صالح الغزالي

كم����ا تط����رق املباركي الى 
الوضع في العراق قائال: نتمنى 
ان نرى العراق وقد متت فيه 
الوطنية واالبتعاد  املصاحلة 
عن الطائفية حتى يتم حتسني 
االس����تقرار والتنمية، مشيرا 
الطائفية  الى ان احملاصصات 
ال تفي����د وليس لها عالج على 

االطالق.
وحول ما يجري في لبنان 
متنى املباركي ان يبتعد الفرقاء 
في لبنان عن املصالح الضيقة 
العام، آمال  ويلتفتوا للصالح 
تشكيل احلكومة اللبنانية في 

أقرب فرصة.
ووصف السفير املباركي ما 
يح����دث في اليمن بأنه نزيف، 
مؤك����دا »نح����ن مع س����يادة 
واستقالل اليمن«، مشيرا الى 
ان ما يقوم ب����ه »املتم���ردون 
ل����ن يخ����دم اي  احلوثيون« 
ه����دف ويج����ب ان ينتب�������ه 
السيادة  الى ان  »احلوثيون« 
اليمني�����ة يجب اال متس وهذه 
خط����وط حم�����راء عليهم ان 
يراعوه�����ا، الفتا الى ان وزير 
اخلارجية اليمني اطلعنا على 
ما ه����و حاصل واذا كان هناك 
اي شيء نستطيع كدول عربية 
خصوصا دول اخلليج ان نقدمه 
لليمن لوقف هذا النزيف فلن 

نتأخر في ذلك.
من جهته، أكد سفيرنا لدى 

اململك����ة العربية الس����عودية 
الشيخ حمد جابر العلي تضافر 
اجلهود بني الك���ويت واململكة 
ف����ي موض����وع املعلوم������ات 
والتعاون األمني الكبير وه��و 
ما ينسحب على دول مجلس 

التعاون.
واشار العلي لدى حضوره 
لتقدمي التهاني مبناسبة العيد 
الوطني السعودي الى ان هذا 
التع����اون نتج عن����ه بطء في 
العناص����ر االرهابية  هجمات 
ومتويله����م، مضيف����ا ان هذه 
اجلهود وبفضل حكمة قيادتي 
البلدي����ن نس����تطيع ان نعد 
شعوبنا باألمان من هذه الفئة 

الضالة.
وحول انس����حاب اإلمارات 
املتح����دة وعمان من  العربية 
العملة اخلليجية املوحدة اوضح 
العمل����ة اخلليجية  ان  العلي 
س����تصدر بداية 2010 وندعو 
جميع األشقاء في دول مجلس 
التعاون اخلليجي الى املشاركة 
في هذه العملة وكلنا أمل في 
انهم سيشاركون وليس هناك 
ان  من شيء مستحيل ونأمل 

يعيدوا النظر في هذا األمر.
وفيما يتعلق بالتنقل عبر 
الكويت  الذكي����ة بني  البطاقة 
والسعودية قال: نحن في الكويت 
استكملنا جميع االجراءات ولم 
يبق سوى التوقيع النهائي بني 

البلدين والذي سيتم بداية العام 
املقبل.

وح����ول القم����ة اخلليجية 
الكويت وصف  ف����ي  املرتقبة 
انعقادها بانه لقاء االخاء قبل 
ان تكون قمة للتعاون بني دول 
مجل����س التع����اون، موضحا 
ان انطالقة اول قمة خليجية 
كانت بجه����ود ومباركة كويتية 
في البداية من الراح���ل الشيخ 
جابر األحمد عندما اقترح انشاء 
الراية  مجلس للتعاون ورفع 
من بعده اش����قاء ف����ي الدول 
اخلليجي�������ة، مبينا ان القمة 
املقبلة ستصدر عنها قرارات 
سياسية واقتصادية وغيرها 
تش����مل العمل�������ة اخلليجية 
واالحتاد اجلمركي اضافة الى 
ق����رارات تعليمي����ة من حيث 
تبادل اخلب����رات بني جامعات 

دول املجلس.
ومن جانبه، وصف السفير 
االيراني عل����ي جنتي احتمال 
توجيه ضربة عسكرية ض���د 
بالده بان���ه »كالم فارغ«، مضيفا 
الرئيس األمي���ركي  ان اعالن 
باراك أوباما بانه لم يبق سوى 
اخليار العسكري اذا لم تلتزم 
ايران بالقرارات الدول��ية سمعنا 
الكثير من االميركيني خصوصا 
في عهد ادارة جورج بوش ان 
الطاولة  العسكري على  احلل 
ولكن نعرف جيدا ان ادارة أوباما 

الغزالي: ال تنمية أو شفافية في ظل الفساد
أسامة دياب

أكد رئيس جمعية الشفافية ورئيس جلنة احلوكمة صالح الغزالي 
أن حكومة الكويت وقعت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد في 
عام 2003 إال أن االتفاقية استمرت دون مصادقة حتى شهر 2006/11 
حينما حتركت جمعية الش���فافية مع بعض النواب املخلصني داخل 
البرملان وصدرت االتفاقية مبرسوم قانون وصارت جزءا من تشريعات 
منظومة القوانني الكويتية احمللية واجبة التنفيذ، إال أننا ونحن على 
ابواب العام السابع لم ننجز أي بند من بنود االتفاقية املعنية بتعزيز 
الشفافية ومكافحة الفساد. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خالل 
ملتقى الشفافية حول أهداف احلملة الوطنية »ال تنمية مع الفساد« 
والذي أقيم في مقر اجلمعية مبنطقة اليرموك بحضور أعضاء جلنة 

احلوكمة ولفيف من الناشطني واملهتمني بالشأن العام.  
وأوضح الغزالي أن جمعية الشفافية أشادت مبقترح اإلطار العام 
خلطة التنمية اخلمس���ية الذي قدمته احلكومة ملجلس األمة والذي 
تضمن جميع مقترحات قوانني الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد 
التي تبنتها اجلمعية وغيرها خالل س���نوات، وهي: »قانون مكافحة 
الفس���اد، قانون حق االطالع على املعلومات العامة، قانون اإلفصاح 
عن الذمة املالية، قان���ون تضارب املصالح، قانون حماية املبلغني«، 
مشيرا إلى أن اجلمعية أصدرت بيانا أكدت فيه على ضرورة أن يتم 
تش���ريع وتنفيذ قوانني الش���فافية اجلديدة خالل السنة األولى من 

عمر اخلطة، ألنه ال ميكن أن نبدأ بالتنمية في ظل األوضاع الفاسدة 
ماليا وإداريا التي هي ح���ال معظم اجلهات العامة بالدولة، فقوانني 
الشفافية اجلديدة واملؤسسات املنبثقة عنها تعتبر البنية األساسية 
ألي خط���ة تنموية طموحة، فضال عن حاج���ة الدولة لتلك القوانني 
منذ زمن بعي���د، وأي تأخير أو مماطلة في إمتامها هو تس���اهل مع 
الفس���اد ليس له ما يبرره.  ولفت الغزالي إلى أنه أمام هذا اخلذالن 
الذي أصابتنا به احلكومة بتخليها عن مواجهة الفساد للعام السابع 
على التوالي، فان جمعية الشفافية الكويتية قد أطلقت حملة إعالمية 
وسياسية بعنوان: »ال تنمية مع الفساد« اعتبارا من 15 اجلاري إلى 
حني إقرار قوانني مواجهة الفساد، بإدراج قوانني الشفافية اخلمسة 
ضمن أولويات دور االنعقاد الثاني القادم ملجلس األمة الذي ينطلق 
في 27 أكتوبر 2009، وأن يتم حتديد جلس���ة مجلس األمة في يوم 9 
ديسمبر 2009، الذي يصادف اليوم العاملي ملكافحة الفساد، ملناقشة 
وإقرار قوانني الش���فافية بعد أن يك���ون مت االنتهاء منها في اللجان 

البرملانية املعنية. 
وأشار إلى أن هناك خمسة قوانني تسعى اجلمعية لصدورها عن 

مجلس األمة وهي:
� قانون مكافحة الفساد: أعدته اجلمعية، ومدرج على جدول أعمال 

املجلس بالتعاون مع نواب.
� قان���ون حق االطالع: أعدته اجلمعية، ومدرج على جدول أعمال 

املجلس بالتعاون مع نواب.
� قان���ون تعارض املصال���ح: مدرج على ج���دول أعمال املجلس، 
متواضع جدا وس���تقدم اجلمعية بديال عنه قبل افتتاح دور االنعقاد 

الثاني ملجلس األمة.
� قانون كشف الذمة املالية: مدرج على جدول أعمال املجلس، ولدينا 
تعديالت كثيرة عليه، وستقدم اجلمعية بديال عنه قبل افتتاح دور 

االنعقاد الثاني ملجلس األمة.
� قان���ون حماية املبلغني: غير م���درج على جدول أعمال املجلس، 
وستقدم اللجنة مقترح قانون قبل افتتاح دور االنعقاد الثاني ملجلس 

األمة.

أهداف الحملة ومراحلها

وأوضح أن احلملة تنقسم إلى خمس مراحل وفقا ألهدافها: 
املرحلة األولى: إدراج قوانني الشفافية اخلمسة ضمن أولويات دور 
االنعقاد الثاني ملجلس األمة، وبدأت بالبيان الذي أصدرته اجلمعية 

بتاريخ 15 سبتمبر 2009، وتستمر إلى 27 أكتوبر املقبل.
 املرحلة الثانية: مناقشة القوانني في اللجان البرملانية، وتبدأ من 

27 أكتوبر املقبل إلى يوم مناقشتها في اجللسة العامة للمجلس.
 املرحلة الثالثة: إقرار القوانني اخلمسة، وذلك في تاريخ 9 ديسمبر 
2009 – الي���وم العاملي ملكافحة الفس���اد – حيث نعمل على أن يكون 

موعد مناقشة قوانني الشفافية في هذا التاريخ.
 املرحلة الرابعة: هي مرحلة صدور القوانني اخلمس���ة ونشرها 
في اجلريدة الرس���مية »الكويت اليوم«، أي خالل شهرين من تاريخ 

إقرارها في مجلس األمة.
 املرحلة اخلامس���ة: متابعة تطبيق تلك القوانني وتفعيلها وذلك 
بعد صدورها، أي خالل ثالثة ش���هور من تاريخ نشرها في اجلريدة 

الرسمية.

في لقاء لبحث التحضير للمؤتمر الدولي الهندسي حول تطبيقات الطاقة البديلة

السفير الفرنسي: ال اتفاق فرنسيًا � كويتيًا 
إلقامة مشروع نووي كويتي لألغراض السلمية

أكد السفير الفرنس����ي لدى البالد جان 
رونيه جيان أن إقامة املؤمتر الدولي حول 
تطبيقات الطاق����ة البديلة في الكويت أمر 
مهم جدا ليس للكويت فحسب بل للمنطقة 
والعالم، مشيرا إلى أن انعقاد هذا املؤمتر 
في الكويت سيمكن الكويتيني من اكتساب 
اخلبرات اجليدة في هذا املجال واستغاللها 

مبا يحقق املنفعة العامة للبالد.
واضاف رونيه اثناء زيارة خاصة قام بها 
ملقر جمعية املهندسني الكويتية مساء أول من 
امس لبحث التعاون والتحضيرات للمؤمتر 
الدولي الهندس����ي »حول تطبيقات الطاقة 
البديلة خيار أم ضرورة« الذي س����ينطلق 
مطلع نوفمبر املقبل، إن فرنسا لديها قدرات 
وخبرات كبيرة في مج����ال الطاقة بجميع 
انواعها، وان الكويت تربطها عالقات جيدة 
مع فرنسا مما يسمح لها بالتعاون معها في 

هذه املجاالت.
واوضح ان نحو 90% من الطاقة املستخدمة 
اليوم في فرنسا تأتي من الطاقة النووية، 
وأن جزءا كبيرا منها يس����تخدم في توليد 
الكهرباء، مبينا أن بالده باستطاعتها تزويد 
الكويت به����ذه اخلبرات في الوقت الراهن، 
نافي����ا في الوقت ذاته ما يتردد حول إبرام 
الكويت وفرنسا عقودا إلقامة مشروع نووي 
كويتي لالغراض الس����لمية، وانه ال يوجد 
اتف����اق حول هذا األمر، مؤكدا حرص بالده 
على تقدمي املساعدة للمسؤولني الكويتيني 

إذا ما أرادوا إقامة مثل هذا املشروع.
واشار الى أن أهمية هذا املؤمتر تأتي في 
إطار ظ����روف خاصة حيث ان مجموعة ال� 
20 ناقشت وبأهمية كبرى موضوع املناخ، 
كما ان مؤمتر كوبنهاجن للمناخ س����يقام 
بعد اسابيع قليلة من انعقاد مؤمتر الطاقة 
البديلة، مش����يرا إلى  ان كل هذه العوامل 
توفر أهمية خاصة النعقاد هذا املؤمتر ومدى 
النجاح الذي س����يحققه، مبشاركة العديد 
من الشركات واخلبراء الفرنسيني املهتمني 

بهذا املجال.
وح����ول كيفية التخلص م����ن النفايات 

النووية، دعا جيان الى ضرورة اعادة تصنيع 
هذه النفايات من اجل القضاء على التلوث، 
وقال اعتقد انه م����ن املمكن اعادة تصنيع 
90% م����ن هذه النفايات الت����ي تكون لديها 
طاقة نش����طة قوية أو حت����ى ضعيفة بعد 
التخلص من العديد من األمور، مؤكدا ان بالده 
لديها خبرة كافية في هذا املجال، حيث تقيم 
مصانع متخصصة لهذا املجال، مشيرا الى 
ان فرنسا ابرمت عقودا مع العديد من الدول 
رغم وجود عدد من املشاكل التي تعترض 
هذه العملية وأهمها النقل، موضحا انه مت 
التعاون وبنجاح في هذا املجال مع العديد 

من الدول اهمها اليابان وأملانيا.
ومن جهته اشاد رئيس جمعية املهندسني 
الكويتية املهندس طالل القحطاني بتعاون 
السفارة الفرنسية مع اجلمعية في التحضير 

القامة هذا املؤمتر املهم.
وقال القحطاني في كلمته إن العالقات 
الكويتية � الفرنسية قوية جدا، خاصة ان 
فرنسا وقفت الى جانب الكويت اثناء االحتالل 

العراقي وساهمت في حترير الكويت.
واك����د القحطاني ان فرنس����ا بلد متقدم 
في مجال الطاقة النووي����ة وحتى الطاقة 
البديلة ولها دور كبير في انتاجها، مثنيا 
على اجلهود التي تبذلها السفارة الفرنسية 
ودعمها جلمعية املهندسني التي ستستضيف 
مؤمترا عن الطاقة البديلة في شهر نوفمبر 

املقبل.
وقال ان زيارة السفير جيان تؤكد هذا 
ال����دور وتعمل على تش����جيع فرق العمل 
الطوعي����ة ومتابعة دوره����م. واضاف لقد 
وعد السفير جيان بتسهيل حضور شركات 
ومختصني في املؤمتر كما وعد مبحاولة حث 
املختصني وبعض الشركات على احلضور 
الى مؤمتر املهندسني اخلليجي الذي سيقام 

قبل مؤمتر الطاقة.
واعرب عن ش����كره عل����ى التعاون بني 
الس����فارة واجلمعية الفتا إل����ى ان بعض 
جلسات املؤمتر س����تكون برئاسة باحثني 

فرنسيني.

)فريال حماد(السفير الفرنسي جان رونيه جيان وم.طالل القحطاني خالل اللقاء


