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دعوة البراك والمطوع والحشاش للمشاركة 

في القمة الرئاسية للمبادرة التجارية بواشنطن

البغلي أواًل والبرجس ثانية في انتخابات 
الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان

يشارك ثالثة كويتيني في »القمة الرئاسية للمبادرة 
التجارية احلرة« التي ستعقد في مركز رونالد ريغان 
للتجارة العاملية في العاصمة األميركية واشنطن يومي 
26 و27 ابريل اجلاري. وقالت السفارة األميركية في 
بي���ان لها ان ثالثة كويتي���ني »مميزين« من اصحاب 
االعمال سيش���اركون في القمة وهم د.س���عد البراك 
ود.نايف املطوع ومنار احلشاش. واضافت السفارة 
ان القمة »ستسلط الضوء على اهمية اقامة املشاريع 
وايجاد فرص العمل وتطوي���ر املجتمع«. وذكرت ان 
الرئيس األميركي اوباما تعهد في خطابه بالقاهرة في 
يونيو 2009  باس���تضافة قمة حول مشاريع األعمال 
اجلريئة لتوسيع وتعميق األواصر بني قادة األعمال 
واملؤسس���ات وأصحاب املشاريع في كل من الواليات 
املتحدة والدول االسالمية. واعربت م.منار احلشاش 
عن فخرها الختيارها ضمن ثالثة كويتيني للمشاركة 
في )القمة الرئاس���ية للمبادرة التجارية احلرة( التي 
س���تعقد بالعاصمة األميركية يومي 26 و27 اجلاري. 

وقالت ل� )كونا( انها تلقت دعوة للقاء الرئيس األميركي 
وكبار املسؤولني ومن مختلف دول العالم خالل القمة. 
ونصت الدعوة التي تلقتها املهندس���ة م.احلشاش ان 
القمة تبحث كيفية توثيق اواصر التعاون بني القياديني 
واملؤسسات والناشطني املتميزين باملبادرة واملؤثرين 
باملجتمع في أميركا ونظرائهم املسلمني. وورد في الدعوة 
»مت اختيارك من بني مجموعة كبيرة من املرش���حني 
ذوي الكفاءات واملؤهالت العالية من حول العالم وذلك 
لتميزك كشخصية قيادية وريادية«. وذكر التقرير الذي 
استعرض احلياة العملية والسيرة الذاتية للحشاش انها 
شريك مؤسس ومدير لشركة )دوت ديزاين( املتخصصة 
بتطوير البرمجيات املبتكرة منذ عام 1999 وكرس���ت 
جهودها لنشر الثقافة االلكترونية باملجتمع من خالل 
خدمة املجتمع باملشاريع التطوعية املجتمعية ووسائل 
االعالم املختلفة مثل مش���اركتها في االعداد والتقدمي 
لبرنامج تلفزيوني اسبوعي متخصص بالتكنولوجيا 

على قناة الكويت األولى الفضائية حتى عام 2007.

م.منار احلشاش

مها البرجس

د.نايف املطوع

علي البغلي

د.سعد البراك

السفيرة جونز: أميركا والكويت تتشاركان هموم البيئة
سبل لتحسني التعاون العلمي حول هذه القضايا.

وعلى املستوى التجاري، متتلك الشركات األميركية 
التكنولوجيا التي تساعد الكويت على حتقيق هذه 
األهداف، وقد اظهرت بعض الش���ركات األميركية 
 CH2MHill وشركة ،Tetratech املشهورة مثل شركة
التزامها باملش���اركة في حماي���ة البيئة عن طريق 
تنظي���ف البحيرات النفطي���ة وتوفير تكنولوجيا 
معاجلة املياه، وقد انضم اليهم عشرات من الشركات 
الرائدة في احلفاظ على البيئة في الواليات املتحدة 
 IHS وشركة ،E&PA ،IMBTEC ،Earthsoft مثل شركة
التي لديها ممثلون ناش���طون في الكويت، وعالوة 
على ذلك، شكل مجلس األعمال األميركي في الكويت 
مجموعة معنية بالشأن البيئي، وستعقد املجموعة 
اجتماعها املقبل في مايو والذي سيركز على مفهوم 

»األعمال اخلضراء.. أعمال جيدة«.
وفي هذا اإلطار، أود ان أشيد بالدور الذي تلعبه 
الكويت بتقدمي املساعدات االنسانية واالمنائية للدول 
اخلارجية في اطار جهودها املتواصلة لالرتقاء بنوعية 
احلياة وتقدمي الدعم للمحتاجني، والسيما في العالم 
العربي واالسالمي، وآمل ان تكون الكويت شريكا 
للواليات املتحدة ودول املجتمع الدولي األخرى في 
العمل على توجيه هذه املساعدات لتركز باألساس 
على أهمية احلصول على مياه شرب مأمونة، وعلى 
حتقيق أهداف أكبر من خالل احلد من التلوث، وبناء 

بيئة صحية ومستدامة.
ميكننا جميعا ان نلزم انفسنا بأن نلعب كأفراد 
دورا للمساعدة في حماية البيئة، ومن هذا املنطلق، 
أشجعكم جميعا على االنضمام ألكثر من مليار نسمة 
في 190 دولة يعملون من اجل يوم األرض ومن اجل 
خلق اقتصاد عاملي اخضر صديق للبيئة، ادعوكم 
جميعا للتطوع في اليوم الذي تنظمه سفارة الواليات 
املتحدة لتنظيف الشاطئ، في يوم السبت املوافق 24 
ابريل اجلاري من الساعة 9 حتى 11 صباحا ابتداء 
من اجلزيرة اخلضراء مبحاذاة شارع اخلليج حتى 
مطعم ماكدونالدز الواقع بعد نادي الكورنيش على 
ش���ارع اخلليج، وسيتم تنظيم هذا احلدث برعاية 
مشتركة من السفارة األميركية في الكويت وبلدية 
الكويت ومرك���ز العمل التطوعي في الكويت، ولذا 
تتوجه سفارة الواليات املتحدة بخالص الشكر لبلدية 
الكويت لتقدمي الدعم ولتوفير املتطوعني لهذا اليوم، 

والتي من دونها ملا كان هذا احلدث ممكنا.
الي���وم يحتاج كوكبنا الى االلتزام والتفاني من 
جمي���ع اطراف املجتمع الدولي للحفاظ على موارد 
األرض وحمايته���ا، أيا كان نوعه���ا من هواء، ماء، 
نبات، أو حيوان، ومع اندالع بركان ايسلندا األسبوع 
املاضي، ذكرتنا الطبيعة األم بقدرتها على لعب دور 
تخريبي وكذل���ك دور ايجابي في االقتصاد العاملي 
بل وفي حتركاتنا اليومي���ة، وبينما نحن نتوقف 
بعض الوقت لالعتراف باجنازاتنا، ال ينبغي علينا 
ان نغفل التحديات التي تواجهنا، ونواصل مسيرة 
البناء على ارث احلركة البيئية احلديثة التي بدأت 

قبل أربعني عاما.

من خطر فقدان التنوع البيولوجي، وفي الستينيات 
على سبيل املثال كان النسر األميركي األبيض الرأس، 
رمز الواليات املتحدة، على وش����ك االنقراض، وفي 
عام 2007 مت اس����تبعاده م����ن قائمة األنواع املهددة 
باالنقراض بفضل اجلهود التي مت اتخاذها في اطار 
قانون األنواع املهددة باالنقراض الصادر عام 1973، 
واجلهود املبذولة للحد من املبيدات احلشرية الضارة، 
وتخض����ع اكثر من 27% من مس����احة األراضي في 
الواليات املتحدة بش����كل ما للحماية االحتادية من 
خالل تطبيق مجموعة متنوعة من البرامج، مثل نظام 
احلدائق الوطنية، والنظام الوطني لتوفير املأوى 
للحياة البرية، وبرنامج احملميات البحرية الوطنية، 
والنظام الوطني للغابات، ويعد قانون السي الصادر 
عام 1900 ش����اهدا تاريخيا باعتباره أقدم قانون مت 
التصديق عليه في الواليات املتحدة للمحافظة على 
البيئة، كما يعتبر شهادة على جناحنا في احلفاظ 
على موارد احلياة البرية والتي من بينها النباتات 

واألشجار التي حتصد بطرق غير شرعية.
وبحكم منصبي كسفيرة للواليات املتحدة لدى 
الكويت فإنني مهتم���ة بقدر كبير بتعزيز املبادرات 
اخلض���راء هنا أيضا، فالكوي���ت والواليات املتحدة 
تتشاركان االهتمام بضرورة احلد من تأثيرها على 
البيئة، حيث اننا نواجه بعضا من هذه التحديات، 
غير ان التحدي األكبر يتمثل في مواجهة احتياجات 
القوى املتنامية في العالم والعمل على تقليل األثر 
السلبي لهذه االحتياجات على هذا الكوكب، فهناك بعض 
املنظمات مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية قامت وتقوم بالبحث في 
الطاقة البديلة، وقد عكس املنتدى األخير الذي نظمته 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول »املنظور في 
الطاقة واملناخ« التزام الكويت املتواصل باحلفاظ على 
البيئة ونظامها االيكولوجي، وعليه فإننا نبحث عن 

مبناس���بة االحتفال بالذكرى السنوية األربعني 
ليوم األرض والذي يصادف اليوم تلقت »األنباء« 
مقاال من الس���فيرة األميركية ديب���ورا جونز فيما 

يلي نصه:
لق���د بدأ االحتفال بيوم األرض للمرة األولى في 
الواليات املتح���دة بظهور احلركة البيئية احلديثة 
عام 1970 عندما نزل 20 مليون أميركي الى الشوارع 
واحلدائق العامة والقاع���ات للتظاهر ضد مظاهر 
التلوث والتدهور البيئي املتزايد والعمل على إيجاد 
بيئة صحية ومستدامة، وبفضل هذا الوعي البيئي 
املتزايد في تلك الفترة قامت الواليات املتحدة بإنشاء 
وكالة حماية البيئة األميركية في أواخر عام 1970 
وإصدار بعض التشريعات املهمة مثل قانون الهواء 

النظيف 1970 وقانون املياه النظيفة 1972.
من جانبها، بذل���ت إدارة الرئيس أوباما جهودا 
مضنية للحد من انبعاثات الغازات الدفينة أكثر من 
أي وقت مضى من خالل وضع السياسات احمللية التي 
تطور الطاقة النظيفة وحتافظ على املناخ وتنخرط 
بشكل كبير في املفاوضات املتعلقة بتغير املناخ، وفي 
ديسمبر املاضي وبالتحديد في مدينة كوبنهاغن وافق 
زعماء العالم على اتفاق كوبنهاغن والذي يتطلب 
من كبرى االقتصادات اتخاذ اجراءات للتخفيف من 
حدة التغير املناخي وااللتزام بالشفافية لتحقيق 
هذه األهداف، ومتويل ال���دول األكثر فقرا وضعفا 
وتقدمي الدعم التكنولوجي لهم. وعليه، ستشارك 
الواليات املتحدة في اجله���ود العاملية الرامية الى 
حشد وجمع التمويل ملساعدة البلدان على التكيف 
مع التغير املناخي بتبني سلس���لة من اإلجراءات 
منها: منع إزالة الغابات في املناطق املدارية، كما هو 
احلال في وس���ط وجنوب أميركا، ووسط أفريقيا، 

وجنوب شرق آسيا.
وباملثل، تكرس الواليات املتحدة جهودها لتحسني 
فرص احلصول على مياه نظيفة، وفي عام 2005 متت 
املصادقة في الكونغرس األميركي على مشروع »املياه 
للفقراء« والذي تقدم به الس����يناتور بول ساميون، 
والذي يضمن إمداد ال����دول النامية باملياه املأمونة 
وخدمات الصرف الصحي كواحد من األهداف السياسية 
احملددة التي تتبناها برامجنا للمساعدة اخلارجية، 
وفي هذا الصدد صرحت وزيرة اخلارجية كلينتون 
منذ شهر واحد فقط في اليوم العاملي للمياه »ال يجد 
املرء كل يوم قضية مثل هذه تسمح للديبلوماسية 
الفعالة العمل على إنقاذ املاليني من األرواح وإطعام 
اجلياع ومتكني النس����اء م����ن حقوقهن ودفع عجلة 
مصالح أمننا الوطني وحماية البيئة والتدليل ملاليني 
من البشر على ان الواليات املتحدة تولي اهتماما بهم 
وبحياتهم ومبياههم، فاملاء هو القضية«، ولتحقيق 
هذا الهدف س����تعمل الواليات املتحدة على تعزيز 
قدرة البلدان النامية، واالنخراط معها ديبلوماسيا، 
واالس����تثمار في البنية التحتية وزيادة دور العلم 

والتكنولوجيا وتقوية نفوذ الشراكات.
وفي هذا العام يحتفل العالم بالسنة الدولية للتنوع 
البيولوجي، وليس غريبا ان تعاني الواليات املتحدة 

السفيرة األميركية ديبورا جونز

الكويتية  عقدت اجلمعي����ة 
حلق����وق اإلنس����ان جمعيتها 
العمومي����ة العادية السادس����ة 
مساء الثالثاء، حيث مت اعتماد 
التقريرين اإلداري واملالي، ثم 
جرت انتخابات الهيئة اإلدارية 
اجلديدة للعامني املقبلني وبعد 
فرز األصوات أس����فرت عملية 
االنتخاب عما يلي: جاء باملركز 
األول علي أحمد البغلي وباملركز 
الثاني مه����ا برجس البرجس، 
والثال����ث عبداملجي����د إبراهيم 
خريبط، والرابع ضحوك بنوان 
البنوان، واخلامس عبداحملسن 
تقي مظفر، والس����ادس صالح 

مضف املضف، والسابع عامر ذياب 
التميمي، والثامن أنور علي كرم 
والتاس����ع فوزية علي الشطي، 

والعاش����ر هاش����م عبداللطيف 
املس����لم، واحلادي عشر سامي 

محمد العلي.


