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روبسن

إلى ماذا تهدف زيارتكم إلى الكويت؟
اتيت للكويت لتش���جيع ودع���م ممثلة منظمة الطاق���ة البديلة في 
الكويت غدير الصقعبي، والبحث عن فرص ومبادرات لتعزيز التعاون 
مع احلكومة الكويتية ومس���اعدتها في اطار مش���اريع جديدة حلماية 
البيئة من خالل ايجاد حلول تساعد الشعب الكويتي في التخفيف من 

تلوث البيئة.
كي��ف مت اختي��ار غدير الصقعب��ي س��فيرة ملنظمة الطاق��ة لدى األمم 

املتحدة؟
شخصيا لدي تعليق تستحقه الصقعبي التي كانت لها جتربة للعمل 
م���ع املنظمة وس���اعدتنا في هذا املجال وقامت بجه���ود كبيرة وعملت 

بروح املثابرة في عدة انشطة عاملية تهتم بالبيئة 
فوقع اختيارنا عليها كامرأة كويتية تستحق هذا 

املنصب.

حماية البيئة

من خالل جتربتكم في ه��ذه املنظمة ما جهودها 
في مجال حماية البيئة والتخفيف من تلوثها؟

منظم���ة الطاق���ة البديلة هي منظم���ة حديثة 
اإلنش���اء. ومرت س���نتان على بدء اعمالها، وفي 
س���نتها الثانية تعمل على اختيار اطارها االداري 
وممثليها املتخصصني في عدد من دول العالم، ومت 
اختيارهم من ذوي املعرفة واملستوى العلمي العالي، 
يعملون الى جانب املؤسسات احمللية احلكومية وغير 

احلكومية اليجاد حلول مناسبة لتلوث البيئة.
 وهذا ما تأسس���ت عليه اهداف املنظمة والتي 
تعتبر ممثليها إحدى القنوات لتحقيقها عبر مساندة 
اجلانب احلكومي وكذلك القطاع اخلاص لتجاوز 

املشاكل البيئية.
هذا ما ستعمل عليه مع سفيرة الطاقة لدى األمم 

املتحدة غدير الصقعبي واحلكومة الكويتية.
كم��ا تعلمون فإن مص��ادر الطاقة في طريقها إلى 
النضوب هل س��تبحثون خططا جدي��دة لطاقة بديلة 

في الكويت مثال؟
احلكومة الكويتية تتلقى مس���اندة ودعما من 
منظمة الطاقة البديلة، وتستفيد من ذلك، ألن مهامنا 
ليس���ت ترتبط بوضع سياسات، لكن ترتكز على 
التخفيف من مش���اكل التلوث عبر وضع تقنيات 

متخصصة واستخدامها في هذا املجال.

عدد من دول الش��رق األوسط واخلليج العربي تتجه إلى إنشاء محطات 
نووية لالستفادة من هذه الطاقة كيف تقيمون هذا التوجه؟

يجب النظ���ر إلى هذا التوجه إلى مج���االت تطبيق هذه الطاقة 
وس���المتها. فهناك تقنيات جديدة للمحافظة عل���ى البيئة من أي 
تلوث أو إشاعات نووية وما يجب التأكيد عليه هو ليس احلصول 
على تقنية جديدة لكن وضع حلول وااللتزام بها ملواجهة املشاكل 
املوجودة. وهذا التوجه جديد لكن احلصول على طاقة نووية هو 
امر متاح ويجب استشارة متخصصني وعلماء وباحثني ومهندسني 
يدركون مجاالت تطبيق وإنشاء مثل هذه املشاريع دون التأثير على 

احمليط البيئي التخاذ القرار الصحيح بهذه التقنية.

هل هناك أي تنسيق مع هذه الدول لالستفادة من هذه الطاقة ومساعدتها 
في مثل هذه املشاريع؟

ه���ذه زيارتي األولى الى منطقة اخلليج، ولي الش���رف أن اكون في 
الكويت، وقد أنهيت مش���اركتي في مؤمتر في سلطنة عمان، وسمعت 
مبدى اهتم���ام وفود دول مختلفة بدعمنا، ونتطل���ع الى دعم وتعاون 

مماثل في الكويت.

اتفاقيات

كثي��ر من ال��دول التي تلقي باللوم على الوالي��ات املتحدة لعدم توقيعها 
على ع��دة اتفاقيات تتعلق بالتغيير املناخ��ي واالحتباس احلراري وغيرها. 
كمنظم��ة للطاقة كيف تنظرون الى هذا املوقف من دولة عظمى 

في العالم؟
أي حكومة في العالم تتحمل مسؤوليتها جتاه االتفاقيات 
املتعلقة بالبيئة، فالواليات املتحدة عليها ضغط قوي وهي 
تقوم مبا تراه مناس���با وضروريا بالنسبة لها وعشت في 
الواليات املتحدة ورأيت ك���م هي الضغوط واملؤثرات على 
احلكومة، واإلدارة األميركية برئاس���ة ب���اراك أوباما تقوم 
مبهام جيدة وقدمت ع���دة توصيات الى كثير من اخلبراء 
واملتخصصني للبحث عن حل���ول وقاموا بذلك من جانب 
واحد، لكن لم يدركوا ان احللول ونتائجها ال تأتي بني يوم 
وآخر لكن يبدو انهم أبدوا تعاونا، ومحزن جدا ان تقول ان 
الواليات املتحدة لم توقع على هذه االتفاقيات، وهذا شيء 
مرتبط بسياستها، وعلينا ان نحترم قرارها كما بالنسبة 
لباقي كل الدول، لكن في الوقت نفس���ه علينا مس���اعدتها 

للوصول الى حلول مناسبة.
أال تعتقدون أن هذا الرفض يرتبط بهيمنة الواليات املتحدة 

على املنظمات الدولية؟
ال أعتقد ذلك، ألن كثي���را من الدول هي أطراف في تلك 
املنظمات، فتطبيق القرارات يحتاج الى س���نوات واملسألة 
ليست مرتبطة بهيمنة ولكن ان تكون الدول جاهزة لالستجابة 
للقرارات، فالواليات املتحدة دولة قوية، ولذلك عندما تعزم 
على شيء فإنها تصل الى النتائج بسرعة، وبالتالي فإن قول 
سيطرتها ليس دائما املشكلة التي ميكن احلديث بشأنها.

أال يعني ذلك ان املنظمة عج��زت عن تفعيل قراراتها جتاه 
الواليات املتحدة؟

منظمة الطاقة البديلة ال تصدر قرارات، بل تقدم املساعدة، 
وال نعمل بالسياسة فهي ليست مهمتنا، ولدينا اتفاقية بعيدة 

عن أهداف السياسية، وتستجيب لتقدمي احللول.

تقديم الحلول
في رده حول مدى معرفته بتلوث البيئة الكويتية 
قال روبس��ن ميلو لم يكن لدي متسع من وقت لعمل 
دراس��ة واآلن خ�����الل زيارتي أحت��اج الى تكوين 
معل����وم��ات، وزيارتي من�����اس��بة للح����ديث 
الى مخت�����لف املسؤولني واملهتمني باملجال البيئي، 
لنتمكن من تق���دي���م االستشارة واالستماع اليهم 
والتعرف على ما يحتاجونه ولدى عودتي سأقدم كل ما 
لدي الى خبرائنا ومستشارينا لوضع احللول املناسبة 

وهذه هي مهمتنا.

زمن الكالم وّلى
في تعليق على ما أسفرت عنه قمة كوبنهاغن التي 
عقدت بشأن ظاهرة االحتباس احلراري، قال سكرتير 
ع��ام منظمة الطاقة البديلة روبس��ن ميلو: ليس لدي 
أي تعلي��ق، وكان محزن��ا جدا ما ح��دث، وال أريد ان 
انخرط في هذه املسألة وفيما تعيقه السياسة، ونرغب 
ف��ي التوجه إليجاد حلول، زمن كثرة الكالم ولّى، وما 
نريده هو العمل، وان تكون فائدة لإلنس��انية وحماية 
كوكبنا، والعمل بتعاون مع احلكومات والقطاع اخلاص 
ومنظمات غير حكومية وإنش��اء ملف لتبادل املعرفة 

واخلبرة عبر العالم 

دعم بيئي 
وحول أي اجتماعات مرتقبة بني سكرتير عام منظمة 
الطاقة البديلة روبسن ميلو مع جلنة البيئة في مجلس 
األمة قال ان هناك تنس��يقا للعمل مع اللجنة، مشيرا 
الى ان الدعم ملهام املنظمة في الكويت ميكن ان تقدمه 
احلكومة والقطاع اخلاص أو مجلس األمة وذلك من أجل 
املساعدة في تطبيق األفكار واحللول املقترحة وكذلك 

املشاريع البيئية التي حتتاجها الكويت.

روبسن لـ »األنباء«: رغبة دول الخليج في إنشاء محطات 
للطاقة النووية أمر متاح لكن بما ال يتعارض مع البيئة

بشرى الزين
ل��م يعد العمل من اج��ل مصادر بديلة للطاقة هدفا عابرا حلماة البيئة فقط ب��ل ان االهتمام بهذا االمر جتاوز حدود 
الدول��ة القطري��ة وعبرها الى االعتماد الدول��ي الذي تضطلع به منظمات األمم املتح��دة املتخصصة والتي ال تألو جهدا 
ف��ي دعم جهود البلدان الراغبة في حماية محيطها االيكولوج��ي والبحث عن مصادر بديلة للطاقة اميانا بحماية كوكب 
االرض م��ن االنبعاثات احلرارية وامللوثات الصناعية. والكويت تتجه ال��ى االهتمام بهذا املجال احليوي ولم تعد مبنأى 
عن هذه املتغيرات، فكان اختيار الناش��طة في مجال البيئة غدير الصقعبي س��فيرة ملنظمة الطاقة التابعة لالمم املتحدة 
اش��ارة ملدى االهتمام ال��ذي توليه املنظمة والكويت حلماي��ة البيئة. وفي حديثه ل� »األنباء« اكد س��كرتير عام منظمة 
الطاقة البديلة روبس��ن ميلو اس��تعداد املنظمة لتقدمي جميع احللول املناسبة للكويت في هذا املجال وتعزيز التعاون مع 
احلكوم��ة الكويتية والقطاع اخلاص وكذلك املنظمات غير احلكومي��ة للتخفيف من التلوث البيئي عبر ممثليها في عدة 
دول، مشيرا الى انهم يعتبرون احدى القنوات لتحقيق هذه االهداف. واذ نفى ميلو ان تكون مهام املنظمة مرتبطة بأي 
امور تتعلق بالسياسة، فإنه رأى ان دول اخلليج التي تتجه الى انشاء محطات النتاج الطاقة النووية ال ميكن احلصول 
على هذه الطاقة إال مبدى تطبيق هذه املشاريع مبا ال يتعارض مع احمليط البيئي. وفيما رأى ان الواليات املتحدة تتحمل 
مس��ؤولياتها في عدم التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بحماية البيئة لفت الى ان ذلك يرتبط بسياس��تها، نافيا القول 
بوجود هيمنة اميركية على املنظمات الدولية، الفتا الى انها دولة قوية وعندما تعتزم القيام بشيء فإنها تصل الى النتائج 

بسرعة، وفيما يلي تفاصيل احلوار:

عدم توقيع واشـنطن علـى اتفاقيات ريـودي جانيرو 
وكيوتو ال يرتبط بهيمنة أميركيـة على المنظمات الدولية

سكرتير عام »الطاقة البديلة« أكد استعداد المنظمة للتعاون ودعم الكويت

)هاني الشمري( روبسن ميلو متحدثا للزميلة بشرى الزين  

إيرينا
تأسست منظمة الطاقة املتجددة في 26 أكتوبر 2009 ب� 141 دولة 
عض���وا من بينها 47 من افريقيا و34 من اوروبا و33 من آس���يا و15 

أميركية و9 من أستراليا.
وتهدف املنظمة ال���ى تعزيز االعتماد على نطاق واس���ع بزيادة 
االس���تعمال املس���تدام للطاقة البديلة وتعمل املنظمة على تسهيل 
االستفادة من البيانات التقنية واالقتصادية ومشاريع بناء القدرات 

وكذلك آليات التمويل املتاحة.
وتلع���ب املنظمة دورا مهما من اجل دفع حلول ش���املة ملواجهة 
التحديات املناخية والنظر في مختلف الطاقات املتجددة على االصعدة 
احمللية واالقليمية والوطنية في اطار التعاون مع االوساط 
االكادميية واملجتمع املدني واملؤسسات االخرى 
والتشاور مع املنظمات والشبكات التي تشارك 

في الطاقة املتجددة وحماية البيئة.
وتعتبر »ايرينا« منظمة الطاقة املتجددة 
منظمة حكومية دولية تعمل على توفير 
اخلبرة للتطبيقات والسياسات 

املرتبطة بهذا املجال.

مهامنا بعيدة عن »السياسـة« ونهـدف للتخفيف 
من تلـوث البيئـة عبـر تقنيـات جديـدة متخصصة

فريحة األحمد: الكويت  تفتح ذراعيها للجميع على اختالف دياناتهم وجنسياتهم

وأشارت لوجود حملة بيئية كبيرة يتم التحضير لها حتت رعاية 
الرئي����س البرازيلي لتخضير غابات األمازون س����تنطلق من خالل 
احتفال كبير في العام 2011 يحضره بعض رؤساء الدول والفنانني 

وكبار الشخصيات.
وفي اخلتام قدمت الشيخة فريحة األحمد درعا تذكارية متثل بوم 
الكويت وبشتا أسود لسكرتير عام منظمة الطاقة البديلة روبسون 
ميلو كما قدمت له نس����خة من كتاب يتضمن األعمال الكاملة للجنة 

العليا جلائزة األم املثالية لألسرة املتميزة.

املتحدة من أصل 5 سفراء دائمني في األمم املتحدة وقد مت تنصيبها 
في احتفال كبير نظم في العاصمة العمانية مسقط بحضور العديد 
من الشخصيات العاملية الناش����طة في حماية البيئة حول العالم، 
موضحة ان دورها في الكويت هو دور تفعيلي للدراس����ات البيئية 
التي قام بعملها العديد من األساتذة في الكويت من اجل تقييم الوضع 
البيئي وحتديد نقطة البداية في امللف البيئي الكويتي، باالضافة الى 
دور توعوي مهم ستقوم به في املدارس واجلامعات من خالل عملها 

كمستشارة في احلملة اإلعالمية البيئية لوزارة التربية.

العالم، موضحا ان من أبرز نشاطاتها مشروع التخضير العاملي في 
منظمة الطاقة البديل����ة والتي تهتم بأكبر غابات العالم )األمازون( 
والتي حتقق نوعا م����ن التوازن البيئي من خالل حتويلها 20% من 
ثاني أكسيد الكربون )CO2( في الغالف اجلوي بالكرة األرضية الى 
أوكس����جني، الفتا الى ان غابات األمازون تتعرض لكارثة بيئية من 

خالل تقطيع أشجارها.
وبدورها أكدت س����فيرة املنظمة غدير الصقعبي انها اول امرأة 
عربية تتولى منصب س����فيرة ملنظمة الطاقة البديلة التابعة لألمم 

أسامة دياب
أقامت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لألسرة 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد حفل استقبال على شرف 
سكرتير عام منظمة الطاقة البديلة التابعة لألمم املتحدة 
روبسن ميلو وس����يدة األعمال الكويتية غدير الصقعبي، 
مبناسبة تعيني األخيرة سفيرة ملنظمة الطاقة البديلة التابعة 
لألمم املتحدة من اصل 5 س����فراء دائمني في األمم املتحدة، 
مساء امس االول في املقهى االجنليزي بفندق الشيراتون 
بحضور الشيخة عنود الدعيج واملستشار اإلعالمي للمنظمة 

مجاهد عابدين وعدد من الشخصيات العامة.
وبهذه املناسبة أعربت رئيس����ة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية لألس����رة املتميزة الشيخة فريحة األحمد عن 
سعادتها الغامرة لتعيني س����يدة األعمال غدير الصقعبي 
سفيرة ملنظمة الطاقة البديلة التابعة لألمم املتحدة، معتبرة 
زيارة س����كرتير عام منظمة الطاقة البديلة التابعة لألمم 
املتحدة روبسن ميلو بداية للتعاون املثمر في مجاالت عدة 

بني الكويت واملنظمة.
وأشارت رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لألسرة 
املتميزة الى ان الكويت غنية بتنوعها الثقافي واالجتماعي 
وتفتح ذراعيها للجميع على اختالف دياناتهم وجنسياتهم، 
وهذا ما أكده اجلميع أثناء زيارتها للڤاتيكان، الفتة الى ان 
الكويت سباقة في التعاون مع املنظمات الدولية وال تتردد 
في تقدمي يد العون للجميع، الفتة الى ان ميلو عرض عليها 
رعاية مسابقة لرسومات األطفال، موضحة ان لديها نفس 
املسابقة وستقوم بعرض رسومات األطفال في احتفاالت 

األم املثالية.
ومن جهته، أكد سكرتير عام منظمة الطاقة البديلة التابعة لألمم 
املتحدة روبسن ميلو ان الكويت دولة رائدة في العديد من املجاالت، 
وانه حرص على زيارتها ألنه����ا بلد املبادرات من خالل دعمها غير 
احملدود ألنش����طة األمم املتحدة، مشيرا الى أهمية وضع أساسيات 
للتعاون البيئي بني الكويت واألمم املتحدة، مبينا انه سيقوم بتقدمي 
بعض النصائح البيئية للكويت والتي يأمل ان تكون في حيز التنفيذ 
قريب����ا. ولفت ميلو الى ان س����فيرة املنظمة غدير الصقعبي ركزت 
اهتماماتها باملشاريع البيئية التي تزيد من مستوى التخضير حول 

خالل حفل استقبال على شرف سكرتير عام منظمة الطاقة البديلة التابعة لألمم المتحدة وسفيرة المنظمة

ميلو مرتديا بشتا يتسلم من الشيخة فريحة األحمد كتاب األعمال الكاملة للجنة العليا جلائزة األم املثالية وتبدو غدير الصقعبي والشيخة عنود الدعيج    )محمد ماهر( الشيخة فريحة األحمد تهدي روبسن ميلو بشتا


