
محلياتالثالثاء  16  فبراير  2010   16

 دارين العلي
أكدت س����فيرة منظمة الطاق����ة البديلة 
التابعة لألمم املتح����دة غدير الصقعبي أن 
أي إنسان ميكن أن ينجح ويصل إلى العاملية 
من خالل عمله الدؤوب مشددة على أنه ال 
شيء ميكن أن يقف أمام اإلنسان الطموح 
واملجتهد لتحقي����ق طموحه الفتة إلى أنها 
راسلت بدراساتها ومشاريعها البيئية األمم 
املتحدة بإصرار ملدة 3 سنوات دون أن جتد 
أي إجابة ولكنها أخي����را متكنت من إقناع 
املس����ؤولني هناك بسبب إصرارها بجدوى 
املشاريع البيئية التي قدمتها وكانت النتيجة 
أن تعني كأول س����فيرة من الشرق األوسط 
إلى جانب 5 سفراء دائمني من مختلف دول 

العالم.
وقالت خالل تكرميها من قبل مجموعة 
الش����بكة العربية مس����اء أم����س األول في 
املوڤنبي����ك بحضور عدد من رجال األعمال 
وممثلي الوسائل اإلعالمية وجمعيات النفع 
العام والشخصيات العامة انه لدى الكويت 

الكثير من علماء البيئة واملفكرون واملخترعني 
كما لديها املال واإلمكانيات وبالتالي هي قادرة 
بأهلها على فعل الكثي����ر من أجل األجيال 

املقبلة.
وحتدثت الصقعبي عن مشروعها العاملي 
اخل����اص بغابات األم����ازون التي تتعرض 
للتقطيع من قبل الدول ال� 8 التي حتيطها 
بهدف بيع أشجارها لتحقيق لقمة العيش، 
مش����يرة إلى أن هذه الغابات تقوم بتنقية 
20% من غاز ثاني أوكس����يد الكربون الذي 
ينتجه العالم بأكمله وحتويله إلى أوكسجني 
لذلك البد م����ن احملافظة عليها من اخلراب 
وشرحت تفاصيل املشروع الذي يقوم على 
3 مراحل س����تنطلق األولى منه في يوليو 
املقبل بحفل كبير يحضره الرئيس البرازيلي 
وعدد كبير من الفنانني العامليني، مشيرة إلى 
أنها ستدعو عددا من الشخصيات الكويتية 
حلض����ور االنطالقة الت����ي تعمل في عامها 
األول على تأمني لقمة العيش للمجموعات 
التي تعت����اش من مردود تقطيع أش����جار 

األمازون مقابل أن تق����وم هذه املجموعات 
بزراعة وإعادة تخضير املناطق املتضررة 
باألشجار واخلضار والفواكه حتت إشراف 

املنظمة ملدة عام كامل.
ولفتت إلى أن املرحلة الثانية من املشروع 
تقوم على إنشاء 8 جمعيات تعاونية لتلك 
املجموعات لشراء وبيع منتجاتهم وسيحققون 
بهذه العملية أضعاف ما كانوا يحققونه من 
قطع األش����جار أما املرحل����ة الثالثة فتقوم 
على إنشاء مصانع صديقة للبيئة لتصنيع 
منتجاتهم مشيرة إلى أن التكنولوجيا لن 
تغيب عن املشروع إذ أن كل دولة تبرعت 
بعدد من األشجار ستتمكن من متابعة منوها 

عبر الشبكة العنكبوتية.
وقدم����ت الصقعبي نبذة ع����ن منظمة 
الطاقة البديلة )IREO( وحتدثت عن مجال 
عملها داخليا مبا يتعلق بالقضايا البيئية، 
مش����يرة إلى أنه سيتم االتصال باحلكومة 
الع����ام والقطاع اخلاص  النفع  وجمعيات 
واملتطوع����ني بهدف إجناح العمل وحتقيق 

األهداف التي ترنو إليها، مؤكدة عدم انتمائها 
ألي جهة سياسية وحترمي املنظمة العمل 
السياسي على أي من املنتسبني إليها وكان 
الرئيس التنفيذي ملجموعة شركات الشبكة 
العربية عبدالعزيز حسان حوحو قال في 
تصريح ل� »األنباء« ان الرعاية التي تقوم 
به����ا املجموعة لتكرمي الصقعبي نابعة من 
تقديرها للجهود التي بذلتها الس����فيرة في 
الس����نوات املاضية التي تعتبر فخرا ألهل 
الكويت جميعا بانضمامها كأول سفيرة من 
الشرق األوسط وأول سيدة في العالم بهذا 
املنصب، وقال: »تأتي رعايتنا من املسؤولية 
االجتماعية التي اختارتها املجموعة كنهج 
منيع لدعم كل املبادرات التي ستساهم في 
إيجاد مناخ ايجابي للتنمية والتطوير وهذا 
ما حتتاجه دولتنا الكويت والعالم العربي«، 
وأضاف: »تعتبر الكويت من الدول الرئيسية 
ف����ي صناعة الطاقة وأن تخ����رج امرأة من 
الكويت لتكون أول سفيرة للطاقة في العالم 
فال ش����ك بأنها فرصة كبيرة للبالد والدول 

السفيرة الصقعبي  العربية حيث ستقوم 
بالعمل كحلقة وص����ل بني املجتمع الدولي 
ودولن����ا للتعريف والعمل على مش����اريع 
توعوية للمحافظة على البيئة واملناخ الذي 
نعتبر جميعا مسؤولني عن تغيره وما لم 
نبادر جميعا لدعم الس����فيرة ودعم جميع 
من يعمل ألجل البيئة فسيتعرض أبناؤنا 
ملشاكل س����نكون نحن املسؤولني عنها في 

املستقبل«.
وحتدث حوحو خالل احلفل عن تأسيس 
مجموعة الشبكة العربية وانطالقها بتاريخ 
األول من يناير العام احلالي باندماج مجموعة 
شركاته مع مجموعة شركات السفيرة غدير 
الصقعبي ليتولد عنها 5 شركات وهي الشبكة 
العربية العقارية والشبكة العربية لتحصيل 
أموال الغير والش����بكة العربية لالستيراد 
والتصدير ووكيل بالعمولة والشبكة العربية 
لالستش����ارات االدارية والش����بكة العربية 
إلدارة املشاريع متحدثا عن عمل كل شبكة 

واجنازاتها في عالم األعمال.

خالل تكريمها كأول سفيرة لمنظمة الطاقة البديلة من قبل مجموعة الشبكة العربية

الصقعبي: مشروعي من 3 مراحل لمنع وقوع كارثة بيئية في غابات األمازون 
يمكن ألي إنسان أن ينجح ويصل إلى العالمية من خالل جهده وعمله الدؤوب
حوح�و: علين�ا دع�م كل من يعم�ل ألج�ل البيئ�ة ومس�ؤوليتنا الحف�اظ عليه�ا س�ليمة لألجي�ال القادمة

غدير الصقعبي تتحدث عن جتربتها

.. وتتلقى التهاني باملنصب اجلديد   )محمد ماهر( غدير الصقعبي وهدى العنزي ومارلو توماس وبعض احلضور غدير الصقعبي وجنالها وعبدالعزيز حوحو وبعض املشاركني في التكرمي


