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الراشد: أنصح الحكومة بحسم قضية حقوق اإلنسان قبل مايو

حثت احملامية ليلى الراشد احلكومة على سرعة 
حسم قضية حقوق اإلنسان في البالد ألن أي تأخير 
في حل ه����ذه القضية س����يلحق بالكويت املزيد من 
الضرر في احملافل الدولية، وألن اإلهمال والتسويف 
في عدم مواجهة مش����كلة حقوق اإلنسان قد وضعا 
البالد حتت مجهر منظمات وهيئات حقوق اإلنسان 

العاملية والدول الكبرى املؤيدة لها.
وقالت احملامية الراشد في بيان صحافي ان احلكومة 
الكويتية في جتاهلها لعدم وجود مخرج لقضية حقوق 
اإلنسان الواقعة حتت س����يادتها قد وضعت نفسها 
في مرمى تلك املنظمات، ولعل استدعاء وزير العدل 
الكويتي ف����ي مايو املقبل أمام املدعي العام في هيئة 

األمم املتح����دة خير دليل على تقصيرها في معاجلة 
السلبيات في التعامل اإلنساني على أراضيها في ثالث 
قضايا رئيسية هي قضية عدميي اجلنسية )البدون(، 
وخ����دم املنازل، واإلجتار في العمالة الوافدة من قبل 
أرباب بعض الشركات واملؤسسات التجارية. وقالت 
انه أمر مؤسف ان تصل األمور الى هذه الدرجة، بسبب 
التسويف وانعدام املصداقية في الوعود بحل القضايا 
اإلنسانية حال مناسبا يحقق احلد األدنى من الكرامة 
اإلنس����انية لكل من أفراد اجلهات الثالث، خصوصا 
ان الكوي����ت قد وقعت على جميع املعاهدات الدولية 
اخلاصة بحقوق اإلنس����ان بإرادتها احلرة ولكن في 

ليلى الراشدالوقت نفسه ال تلتزم بتنفيذ ما تعهدت به.

نتيجة للمناخ اإليجابي لمحادثات ساركوزي وصاحب السمو

مدير مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية: االتفاق النووي 
الكويتي ـ الفرنسي يؤكد االلتزام بإنتاج الطاقة السلمية 

اكد مدير عام مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية 
برنار بيغو في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( ان اتفاق التعاون لتطوير االستخدامات 
السلمية للطاقة النووية بني فرنسا والكويت يأتي 
نتيجة املناخ االيجابي حملادثات الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي وصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد العام املاضي.
وذكر ان االتفاق يأتي »نتيجة املناخ االيجابي 
ج����دا الذي خيم عل����ى احملادثات ب����ني الرئيس 
ساركوزي وسمو امير الكويت وايضا في اطار 

االتفاقية االستراتيجية بني البلدين«.
وقال ان بالده تهدف من هذا االتفاق الذي يعد 
استراتيجيا ومدته 20 عاما الى ترسيخ التعاون 
العلمي والتقني والصناعي مع الكويت ومضاعفة 

املبادالت التجارية بني البلدين.
وكانت الكويت وفرنس����ا وقعتا في الكويت 
منتصف الشهر اجلاري باألحرف األولى على اتفاق 
تعاون لتطوير االس����تخدامات السلمية للطاقة 

النووي����ة لألغراض الس����لمية وقعه عن اجلانب الفرنس����ي مدير عام 
مفوضية الطاقة الذرية وعن اجلانب الكويتي امني عام اللجنة الوطنية 

الستخدامات الطاقة النووية لالغراض السلمية د.احمد بشارة.
ويشجع االتفاق الشركات الصناعية في استخدام الطاقة النووية التي 
ال تتطلب استخدام اليورانيوم املخصب بنسبة 20% او اكثر من النظير 
235 في املفاعالت البحثية وتأهيل املوارد البشرية في ميدان االستخدامات 
السلمية للطاقة النووية وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في ميادين 

علم الزراعة والبيولوجيا وفي علوم األرض والطب الصناعي.
وأكد بيغو ان االتفاق يترجم ارادة فرنس����ا جتس����يد التزامها الذي 
أكده الرئيس ساركوزي من على منبر االمم املتحدة في ال� 24 من شهر 
س����بتمبر 2008 بعزمها مواكبة التطور النووي املدني في الدول التي 
ترغب باحلصول عليه من خالل االستفادة من اخلبرة الناجحة لفرنسا 
في هذا املجال. وأوضح ان االتفاق يؤكد التزام السلطات الكويتية بهذا 
الن����وع من انتاج الطاقة مع احترام املواثيق الدولية فيما يتعلق بعدم 
االنتش����ار النووي واألمن والسالمة. وذكر ان االتفاق »يتعلق بصورة 
اساس����ية بإنتاج الكهرباء بشكل واسع وحتلية مياه البحر لتحويلها 
الى مياه الشرب او الري اضافة الى تشخيص ومعاجلة بعض األمراض 

مثل السرطان وكذلك تدريب الباحثني واملهندسني والتقنيني«.
وذك����ر مدير عام مفوضية الطاقة الذرية ان اتفاق التعاون لتطوير 
االس����تخدامات الس����لمية للطاقة النووية بني الكويت وفرنسا يحدد 
مختلف امليادين والش����روط املبدئية التي ستش����اطر فرنسا معارفها 
وقدراتها وخبراتها مع الكويت ويكمن من خالله إضافة ميادين أخرى 
في هذا املجال. وينص االتفاق على تعاون الطرفني في ميدان استخدام 
الطاقة النووية لألغراض السلمية وفي إطار احترام املبادئ التي حتكم 
سياس����ة كل منهما النووية وكذلك القوانني واألنظمة املعمول بها في 
كل بلد وف����ي إطار احترام االلتزامات الدولية والتعهدات اخلاصة بكل 
من الطرفني. وقال بيغ����و ان االتفاق يعطي للكويت اتخاذ القرار بكل 
ادراك منها بش����أن تطوير تقنيات نووية على اراضيها وفي حال جاء 
قرار الكويت ايجابيا فان فرنسا ستساعد الكويت على تصميم وبناء 

واستعمال التجهيزات الضرورية لذلك.
وأضاف ان االتفاق بني الطرفني من الناحية العملية سيسمح بالتحرك 

حول هذه املواضيع مثل حتديد املواقع التي ميكن 
ان تستقبل املفاعل النووي وحتضير ما يشبه 
»خارطة الطريق« التي تهيئ الطريق للنووي في 
الكويت وحتضير املوارد البشرية واالطر القانونية 
والتنظيمية التي هي مهمة منذ بداية هذه العملية 
جلهة االمن والس����المة واالبعاد االقتصادية في 
ادخال الن����ووي ضمن مجموعة مكونات الطاقة 
املختلطة في الكويت. وردا على سؤال حول ما 
اذا كانت هناك اتفاقات اخرى لترسيخ التعاون 
بني البلدين قال بيغو »هناك محادثات جارية بني 
الطرفني بشأن اتفاقيات تتعلق بقطاعات معينة 

مهمة كما هو األمر في ميدان الدفاع«. 
يذكر ان فرنسا تعد من رواد الطاقة النووية 
لألغراض السلمية في العالم حيث حتمل سجال 
نظيفا وآمنا وتكنولوجيا متينة متطورة وتعد 

ثاني قوة للطاقة النووية في العالم.
وفي مجال محط����ات الكهرباء النووية قامت 
فرنسا ببناء محطات في العديد من دول العالم 
منها بريطاني����ا والصني حيث ان لديها جهازا ميلك نحو 400 ألف من 

األيدي العاملة املدربة في هذا املجال.
وردا على س����ؤال حول املؤمتر املقرر ان يعقد في فرنسا في شهر 
مارس املقبل بشان احتياجات الدول للطاقة النووية لألغراض السلمية 
قال مدير عام مفوضية الطاقة الذرية الفرنس����ية ان املؤمتر ياتي في 
ضوء العدد املتزايد من ال����دول التي ترغب في إدخال الطاقة النووية 
في صلب مكونات الطاقة املختلطة لديها كزيادة ملوارد الطاقة األخرى 

التي ال تبعث غازات تؤدي الى االحتباس احلراري.
وأضاف بيغو ان املؤمت����ر يلبي احلاجة املتزايدة للطاقة في ضوء 
زيادة الطلب عليها بس����بب التعداد السكاني وإدراك حتديات التنمية 
املستدامة حيث ان إدخال إنتاج الطاقة الكهربائية النووية واملستخدمة 
بطريقة آمنة حتترم املواثيق الدولية والبيئة دون انبعاث غازات تؤدي 
الى االحتباس احلراري يلبي حاجة مسؤولي العديد من دول العالم.

وأوض����ح ان املؤمتر يلبي حاجة الدول الت����ي لديها باع طويل في 
املجال النووي مثل فرنس����ا وبريطانيا وحتتاج الى التجديد وإنشاء 
مش����اريع كبرى هي قيد التنفيذ وهي تعتمد على اخلبرة السابقة في 

عملية اإلنتاج املتضافرة لديها. 
واشار الى انه متت دعوة 65 دولة الى هذا املؤمتر إضافة الى العديد 
من املنظمات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالحتاد األوروبي وأيضا 

البنك الدولي. 
وقال بيغو انه مت توجيه الدعوة الى العديد من دول الشرق األوسط 
وافريقيا الش����مالية مثل الكويت والبحرين ومصر واإلمارات العربية 
املتحدة واألردن وليبيا واملغرب وسلطنة عمان وقطر وسورية وتونس 
واليمن. وأضاف انه متت دعوة مجلس التعاون اخلليجي بصفته الى 
هذا املؤمتر على غرار املنظمات الدولية التي تهتم بتطوير املش����اريع 
النووية املدنية. وأوضح ان املؤمتر س����يبدأ بجلسة افتتاحية برئاسة 
الرئيس الفرنسي ثم تعقد س����ت طاوالت مستديرة تتناول مواضيع 
مختلفة بدءا من سياس����ة الطاقة وانتهاء باألبحاث في النووي املدني 
مرورا بعملية امتالك الطاقة النووية املسؤولة وتدريب العاملني فيها 

والتمويل والتعاون الدولي في مجال مواكبة املشاريع النووية.

انتشال القارب
بعد جهد استمر ساعات وبظروف جوية صعبة من شدة الرياح 
الى البرودة القاسية متكن فريق الغوص باجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة من رفع وتعومي قارب بطول 25 قدما وبوزن 3 أطنان من 

على الساحل احملاذي للشعاب املرجانية جلزيرة كبر.
وصرح مسؤول العملية فيصل احلربان بأن الفريق استخدم 
احلقائب الهوائية ومعدات االنتشال من أجل رفع القارب وتعديله 

بعد ان انقلب بسبب األمواج العاتية.
ومي���تلك الفريق مهارات عالية النتش���ال القوارب والس���فن 
نظرا ملا اكتس���به من خبرة من خالل اجله���ود التي يبذلها منذ 
تأسيس���ه عام 86 من أجل حماية البيئة البحرية كما يقوم بهذا 
اجلهد بقالب من العمل التطوعي دون مقابل مادي خدمة للمجتمع 

ورواد البحر.
كما يس���عى الفريق والذي يتكون من ال���ش���باب الكوي����تي 
املتطوع مبهمته ورسالته من أجل املساهمة بنشر الوعي البيئي 
بالكويت وخارجها وترس���يخ العمل التطوعي بني أفراد وفئات 

املجتمع.

فريق الغوص بدأ عملية انتشال القارب من ساحل جزيرة كبر

برنار بيغو

فريق الغوص ينتشل قاربًا  من ساحل جزيرة كبر


