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الصقعبي لـ »األنباء«: أولوياتي تفعيل المشاريع القائمة لحّل 
المشاكل البيئية ولدّي حلول مقترحة لوضع حّد لتلوث »أم الهيمان«

دارين العلي

اجناز جديد للكويت في احملافل الدولية ان يكون اول سفير من الشرق االوسط ملنظمة الطاقة البديلة التابعة 

لالمم املتحدة من اصل خمسة سفراء دائمني في املنظمة من الكويت. واجناز جديد يسجل لنساء العالم بتعيني امرأة 

الول مرة في هذا املنصب بعد ان عينت الكويتية رئيسة احتاد التنمية العقارية غدير الصقعبي كسفيرة دائمة للمنظمة 

في االمم املتحدة. »األنباء« اسـتضافت الصقعبي التي اعلنت عن انطالق مشروعها البيئي الذي كان من بني االسباب 

التي دفعت الى تعيينها في هذا املنصب في يوليو العام املقبل وهو يختص بحماية غابات االمازون التي تقوم بتحويل 

20% من غاز ثاني اوكسيد الكربون في العالم الى اوكسجني نقي. ولفتت الى انها ستسعى داخليا الى تفعيل املشاريع 

حلل االزمات البيئية املوجودة في البالد، مشـيرة الى انها ممثلة املنظمة ولديها عدة اقتراحات حللول مشكلة ام 

الهيمان البيئية مبا يتوافق مع تطلعات احلكومة، كما ستعمل على التوعية البيئية مبختلف مجاالتها مع التركيز على 

اهمية استخدام الطاقات البديلة الصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفيما يلي التفاصيل:

األمـر أخـذ  البديلـة  الطاقـات  باسـتخدام  المعنيـة  الجهـات  كل  أناشـد 
علـى محمل الجد ويمكن للكويت أن تكون رائدة في هذا المجال في الشـرق األوسـط

كونك الس��يدة االولى التي يتم تعيينها في 
منصب كهذا ومن الشرق االوسط فما تعليقك؟ 

وما معايير هذا االختيار؟
في البداية اود االش����ارة الى أنني قمت 
ببعض النش����اطات التنموية وقد انتخبت 
كرئيسة احتاد التنمية العقارية لزيادة التنمية 
في الدول العربية وهو تابع جلامعة الدول 
العربية وكنت قد قدمت عدة اقتراحات بيئية 
لغابات االمازون وغيره����ا في العالم ومن 
خالل مراسالتي لسنوات طويلة وعن طريق 
د.سليمان الفهيم الذي يترأس جلنة منظمة 
التغذية التابعة لالمم املتحدة الذي عرفني 
على السيد روبسن ملو وقد قمت مبراسلته 
وااللتق����اء به الكثر من م����رة وقدمت له كل 
الدراسات واالقتراحات البيئية واالفكار التي 
كنت اود العمل عليها سواء في الكويت او 
خارجها وكذل����ك نظمت اول اوملبياد بيئية 
للرياضي����ن في الكويت ع����ام 2007 وقمت 
مبشاريع بيئية في شركة البترول الوطنية 
التي اعمل بها في ادارة العالقات العامة ومنها 
مشاريع التخضير وقدمت بعض االقتراحات 
التي من شأنها ان تظهر اهتمام القطاع النفطي 
بالشأن البيئي وعملت مع عدة جهات محلية 

وخارجية في نشاطات تطوعية بيئية.

خطة األمازون

هل لنا ان نعرف ما تفاصيل خطة األمازون 
التي تعملني عليها؟

غابات األمازون م����ن أكبر غابات العالم 
و20% من ال� CO2 املوجود في الغالف اجلوي 
تقوم هذه الغابات بتحويله الى أوكسجن 
وتتعرض الى كوارث بيئية اليوم من تقطيع 
وحرق، خصوصا ان أنواعا من األشجار ال 
تتوافر اال في تلك الغابات، لذلك س����ننظم 
حملة عاملية يعرضها الرئيس البرازيلي في 
احتفال عاملي سنحاول دعوة شخصيات مهمة 
وبارزة في الكويت حلضوره، وس����يحاول 
كل سفير ان يس����اهم في هذه العملية عبر 
حتضير ومتابعة شهرية لألشجار وبرامج 
تغذية لهذه األشجار ومدى تأثرها ومنوها 

وسيكون انطالق احلملة في يوليو 2011.
وم��ا خطة العم��ل التي س��تقومني بها بعد 

تعيينك في هذا املنصب؟
أود ان أش����ير الى انني السفيرة الدائمة 
رقم 6 في املنظمة وأول امرأة وأول عضو من 
الشرق األوسط، واملطلوب مني حتت اسم 
منظمة الطاقة البديلة القيام بحمالت توعوية 
في الكويت في جمي����ع القطاعات: مدارس 
وجامعات وجمعيات نفع عام وكذلك مناشدة 
السلطات العليا سواء احلكومة أو املجلس 
بهدف دعم عملنا ول����ن ندخل في القضايا 
السياس����ية فذلك ليس من سياسة املنظمة 
وسنحاول القيام مبشاريع تنفيذية للخطط 
والدراس����ات املوضوعة والتي تتطابق مع 
معايير الدولة وشروطها وسنقوم على متابعة 

الكويـت لديهـا كل اإلمكانيات السـتخدام الطاقة البديلة ومسـؤوليتي اآلن تفعيـل هذا األمر
املش����اريع واالشراف على تنفيذها وارسال 
تقارير للمنظمة بها وأوال سوف أركز على 
استخدامات الطاقة البديلة الصديقة للبيئة 
كالطاقة الشمس����ية وطاقة الرياح والعمل 
على جعلها أسلوبا متبعا سواء في القطاع 
النفطي الذي سيدعمها أو في طرحنا خالل 
الندوات والدورات واألبحاث التي سننظمها 
وذلك في محاولة لتوعي����ة الناس بأهمية 

هذه الطاقات.

مصادر بديلة

تتواف��ر للكويت مص��ادر الطاقة البديلة 
واملال ولكن الى اآلن لم يتم اس��تثمار ذلك 

في استخدام الطاقة البديلة، فما رأيك؟
س���وف أكون ايجابية جدا ولكن وفق 
علمي ان هناك معوقات امام هذه املشاريع 
ومس���ؤوليتي اآلن هي تفعيل هذا األمر 
ومعرفة السبب احلقيقي في عدم اجناز 
هذه املشاريع مع ان كل االمكانيات متوافرة 
ومتاحة أمامنا، ومن ضمن مسؤولياتي اعداد 
تقرير بذلك وتقدميه الى املنظمة إليجاد 
حلول للتنس���يق بن احلكومة واجلهات 

املختصة لتفعيل هذه املشاريع.

طور التجربة

الكوي��ت ف��ي ه��ذا الش��أن مازالت في 
ط��ور التجارب مع ان ه��ذه التجارب اثبتت 
جناحها خارجي��ا واصبحت في طور العمل 

والتشغيل.
من مه���ام عملي ايضا زي���ادة الدول 
التي لديها خبرات في هذا الش���أن بهدف 

تبادل اخلبرات، حيث ل���دى هذه الدول 
آخر التقنيات والعلوم املتعلقة بهذا األمر 
لذا ميكن االستفادة منها الستثمارها في 
مصادر الطاقة املوجودة لدينا، هدفنا أال 
نبدأ من نقطة الصفر بل ان نبدأ من حيث 
وصل اآلخرون بهذا الشأن، وأنا متفائلة 
جدا فالكويت لديها كل اإلمكانات واستخدام 
الطاقات البديلة سيتم ان شاء اهلل وأناشد 
كل اجلهات املعنية أخذ املوضوع على محمل 

اجلد ألن الكويت ميك���ن ان تكون رائدة 
في الش���رق االوسط في هذا املجال وأود 
أن ألفت النظ���ر الى أن عملي لن يقتصر 
على الكويت فقط بل لدي مواعيد عدة مع 

رؤساء دول املنطقة.
كم��ا هو معل��وم فان االقتص��اد احمللي 
يعتم��د على النفط بش��كل أساس��ي ولكن 
باملقابل فإن اكثر االنبعاثات والغازات امللوثة 
تصدر عن النش��اط النفطي فكيف س��يتم 

واجبنا أن نتعب أكثر للمحافظة على بيئتنا

التوفيق بني االمرين من وجهة نظركم؟
أوال أود أن اوجه الشكر الى مؤسسة 
البترول الكويتية وسعد الشويب وشركة 
البترول الوطنية وفاروق الزنكي لترحيبهم 
واستقبالهم لنا اليوم، حيث ستعقد بيننا 
اجتماعات مكثفة بهذا اخلصوص للتنسيق 
بهدف احلد من التل���وث البيئي علما أن 
هذه الش���ركات حتاول استخدام املعايير 
البيئية الدولية للتقليل من التلوث البيئي 
ومصافيها تعتبر صديقة للبيئة ومن جانب 
القطاع النفطي فإنه يطبق املعايير الدولية 
للمحافظة على البيئة ولكن ذلك ال مينع 

زيادة هذه املشاريع الصديقة للبيئة.
وهناك قطاع جديد سيتم ادخاله الى 
املصافي العادة تكرير املخرجات النفطية 
غير املرغوب بها قبل انتقالها عبر املجاري 
إلى مياه البحر وهذا من ابرز املشاريع التي 
س���أحاول القيام بها على صعيد القطاع 

النفطي.

تواصل مع البيئة

وهل س��يكون لكم أي تواصل مع الهيئة 
العامة للبيئة وهي اجلهة التنفيذية الرسمية 

اخلاصة بالقضايا البيئية في البالد؟
نعم، س���أقوم خالل األس���بوع املقبل 
باالتصال مع الهيئة لترتيب موعد معهم 
للتشاور في الشأن البيئي احمللي، وسوف 
أطرح عدة قضايا ابرزها ما يتعلق بردم 
النفايات سواء في األحمدي أو غيرها، وأود 
االطالع على أولويات الهيئة وترتيباتها 
واالط���الع على املعوق���ات التي ميكن ان 

توقف عمليات التنفيذ اخلاصة بتحسن 
املرادم، وسوف أحاول ان أكمل من املكان 
الذي توقفوا عن���ده وأنا بحاجة الى هذا 
اللقاء كونه���ا اجلهة املختصة التي تقيم 
األداء البيئي بالكويت ولديها املعرفة التامة 
بنقاط الضعف األولى واألساس���ية التي 

يجب ان نبدأ بها.
لدى معهد الكويت لألبحاث العلمية عدة 
دراس��ات وجتارب عن الطاق��ة البديلة هل 

سيتم التعاون معهم في هذا الشأن؟
من الطبيعي انه س���يكون لنا اتصال 
معهم لالطالع على هذه التجارب واألبحاث 
ولكن أولوياتي تكمن في تفعيل املشاريع 
حلل األزمات البيئية املوجودة ثم االنتقال 
الى كيفية اس���تخدام الطاقة البديلة في 

مشاريع داخل البلد.
من أبرز املشاكل البيئية التي تعاني منها 
البالد هي مش��كلة تل��وث أم الهيمان فهل 
سيكون لكم أي إضاءة على ذلك ونقلها الى 

املنظمة؟
بالطبع، وأنا ل���دي اقتراحات بحلول 
خاصة لتلك املش���كلة وسوف اجتمع مع 
السيد ملو الطالعه على هذه املشكلة البيئية 
واقتراحاتي حللها وكذلك سنقوم بزيارة 
ميدانية معا الى تلك املنطقة حتى يعطي 

توصياته بشأنها.
وما هذه املقترحات؟

نحن لدينا سياس���ة في املنظمة وهي 
عدم التحدث عما س���نقوم به بل ما قمنا 
به لذلك يجب تنفيذ هذه احللول ومن ثم 

االعالن عنها.

تلوث أم الهيمان

هذا يعني انه من املمكن ان تتدخل املنظمة 
حلل مشكلة التلوث في أم الهيمان؟

نحن بالتأكيد سوف نتدخل وبالتنسيق 
مع احلكومة ولن نعلن عن هذه احللول 
اال بعد رد احلكومة على مقترحاتنا، حيث 

سنعلن عن هذه احللول لتنفيذها.
ال تقتصر مشاكل الكويت البيئية على أم 
الهيمان، فكيف جتدي��ن الوضع البيئي في 

الكويت بشكل عام؟
انا بشكل عام أكون متفائلة دائما وال 
أحب ان أنقل الصورة البش���عة ولكنني 
اعتقد ان علينا ان نتعب أكثر على بيئتنا 
ألن بيئتنا حتتاج الى اهتمام والى توعية 
وهي مش���كلة لدينا ألن كثيرا من الناس 
ال يعلمون مبدى مخاطر املشاكل البيئية 
املوجودة لدينا، لذل���ك نحن بحاجة الى 
التوعي���ة ألن الوصول ال���ى بيئة أفضل 
يحتاج الى تعاون اجلميع سواء احلكومة 
أو الشعب أو القطاع اخلاص وجمعيات 
النفع العام ألن البيئة السليمة هي الشيء 
الذي يجب ان تورثه الى األجيال القادمة 

وليس عكس ذلك.

بعد تعيينها أول سفيرة من الشرق األوسط لمنظمة الطاقة البديلة في األمم المتحدة

سأقدم حلوال ملشكة أم الهيمان

)هاني الشمري(غديرالصقعبي متحدثة إلى الزميلة دارين العلي 

السفيرة غدير الصقعبي وسكرتير عام منظمة الطاقة املتجددة روبسن ملو خالل اجتماع للمنظمة في سلطنة عمان

حمايـة غابـات األمازون 
في  سينطلق  عالمي  مشـروع 
بحضور  المقبـل  العـام  يوليو 
وعـدد  البرازيلـي  الرئيـس 
مـن الشـخصيات الكويتيـة

بيئــة  إلـى  الوصـول 
تعـاون  إلـى  يحتاج  أفضل 
والشعــب  الحكـومــة 
والقطـاع الخاص والتوعية 

ذلك إلـى  السـبيل  هي 

السفيرة 
غديرالصقعبي


