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)فريال حماد(غدير الصقعبي مقدمة شهادة تقدير إلى سكوت جيجينهامير سكوت جيجينهامير وسيوارت فلمينغ في جانب من املؤمتر الصحافي

.. ومتسلما أول كرتون يضم مجموعة من الهواتف التي سيتم تدويرهاجيجينهامير يضع أول هاتف محمول إلعادة تدويره إلكترونيا

»الوطنية« تطلق حملة لجمع وإعادة تدوير النفايات اإللكترونية

جيجينهايمر: الحرص على تأمين بيئة خضراء وسليمة إحدى ركائز حملة »الوطنية« الداعمة لقضايا المسؤولية االجتماعية

أحمد يوسف
أعلن����ت ش����ركة »الوطني����ة 
لاتص����االت« عن إط����اق حملة 
البيئة  جديدة مس����تمرة حلماية 
من خال إع����ادة تدوير النفايات 
االلكترونية، وذلك بالتعاون مع 
ش����ركة »Enviroserve«، املش����غل 
الوحي����د املرخ����ص له ف����ي دول 
اخلليج العربي في تدوير النفايات 

االلكترونية.
جاء ذلك أم����س خال املؤمتر 
الش����ركة  الذي عقدته  الصحافي 
لإلعان عن انطاق احلملة والتي 
ستظل مس����تمر في جميع فروع 
الى املوزعني  الوطنية، باإلضافة 

الرئيسيني للشركة في الكويت.
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
»الوطنية لاتصاالت« والرئيس 
التنفيذي سكوت جيجينهامير ان 
الشركة تفخر بإطاق هذه احلملة 
التي تهدف بالدرجة األولى حلماية 

البيئة.
وأك����د قائا: »إن احلرص على 
تأمني بيئة خضراء وسليمة هو من 
الركائز األساسية التي تتضمنها 
الداعمة لقضايا  حملة الوطني����ة 
املسؤولية االجتماعية، وإننا نهدف 
من خال برنامج تدوير النفايات 
الناس  الى تشجيع  اإللكترونية، 
على املس����اهمة في حماية البيئة 

في الكويت«.
وأضاف ان برنامج إعادة تدوير 
النفايات اإللكترونية هو مشروع 
ممتاز للتخلص من مكونات األجهزة 
االلكترونية، كما يعد فرصة رائعة 
للمش����اركني فيه للفوز باجلوائز 

القيمة مع الوطنية.
وحول كيفية املشاركة، أشار 
الى انه يتوجب على العماء الذين 
التخلص م����ن نفاياتهم  يريدون 
االلكترونية التوجه إلى صناديق 
قد مت وضعها في كل فروع الوطنية 
لاتصاالت حاليا والحقا في عدد 
من املواق����ع األخرى منها »فونو، 
محطات الوقود، ومراكز التسوق«، 
واتباع بعض التعليمات البسيطة، 
انه س����يتم توفير  إلى  باإلضافة 
مغلف����ات توضع فيه����ا النفايات 
االلكترونية وهي حتمل قس����ائم 
متسلسلة، يقوم املساهم بتعبئتها 

نعد عالم اليوم لألجيال املقبلة والبد 
من أن نضمن أن يكون عاملا مفعما 
بالصحة كالعالم نفسه الذي ورثناه 
عن أجدادنا، م����ع العلم أن جهازا 
نقاال واحدا قادر على تلويث 600 
ألف ليتر من املاء. وقال ان احلملة 
التي اعلنتها الوطنية لاتصاالت 
ترتكز ف����ي مفهومها على جتميع 
النقال����ة املعدة للتدوير  األجهزة 
والطريقة في س����بيل ذلك سهلة 
ومرنة، حيث عمدت الوطنية الى 
وضع عدد من الصناديق املعدة لهذا 
الغرض في أماكن عامة معروفة في 
مناطق مختلفة في الكويت واثر 
التجميع س����وف نرسل النفايات 

خارج الكويت لتدويرها. 

حرص بيئي

من جانبها قالت السكرتير العام 
للمنظمة التنموية للطاقة املتجددة 
غدير الصقعب����ي ان احلملة التي 
الوطنية  الش����ركة  اليوم  تطلقها 
لاتص����االت تدل عل����ى حرصها 
عل����ى البيئة، وهي اح����د املبادئ 
التنموية  التي تؤمن بها املنظمة 
للطاقة املتجددة وحترص على دعها 
املستمر. وأعربت عن أملها في ان 
تكون الكويت من الدول الرائدة في 
مجال احلفاظ على البيئة، مشيرة 
ال����ى ان الوعي البيئ����ي يعد احد 
التحديات الضرورية التي تواجه 

املهتمني باملجال البيئي. 

حتتوي على البيرليوم، الكادميوم 
والزئبق وهي مواد مؤذية للصحة 
وتؤدي الى الوفاة عند اختاطها 
باملياه.  وأضاف أننا اليوم نشهد 
املئات من األجهزة النقالة مهملة في 
مواقع مختلفة ما يساهم في تدمير 
الطبيعية احمليطة بسبب  البيئة 
املواد االسيدية التي تفرزها، ولقد 
حان األوان إليقاف هذا، حيث اننا 

املجتمع الى محاذاتها في ذلك.
ش����ركة  ان  عل����ى  وأك����د   
»Enviroserve« قامت بإعادة تدوير 
300 ألف جهاز نقال وأكثر من 600 
طن من النفايات االلكترونية لتدخل 
مرحلة التدوير في منش����أة معدة 

لهذا الغرض ومرخص لها. 
وأش����ار الى أن إجراءات األمن 
التي تتخذها الشركة تقتضي إتاف 

احلملة كل الدعم الذي تستحقه، 
وإننا على ثقة من أن شراكتنا مع 
»Enviroserve« باإلضافة إلى مساعدة 
ودعم كل من عمائنا وموظفينا وكل 
شرائح املجتمع الكويتي ستمكننا 
من نشر املعرفة حول أهمية احلفاظ 
على بيئ��ة سليم��ة وآمنة مساهمة 
منا في خل��ق مستقبل واعد للكويت 
وجعله����ا واح��ة خض��راء خالية 

أجهزة اخللوي مع التأكيد على أن 
كل البيانات من صور ومعلومات 
محفوظة عليها قد مت محوها بعد 

إزالة شريحة االتصال.
وأوضح ان النفايات االلكترونية 
تعتبر االكثر منوا في العالم وهي 
تنمو مبعدل 3 مرات أسرع من أي 
نوع آخر من النفايات مع العلم أنها 
أكثر خطورة عل����ى البيئة كونها 

من امللوثات.

أول شركة محلية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
في شركة »EnviroServe« سيوارت 
فلمين����غ ان مش����اركة الوطني����ة 
لاتصاالت كأول ش����ركة كويتية 
تساهم في هذه احلملة تعد فخرا لها 
على مستوى الكويت، ودعوة الى 

مع رق����م هاتفه النقال مما يخوله 
لدخول السحب الذي سيعلن من 
خاله عن توزيع جوائز للفائزين 

في السحب الذي سيقام شهريا.
وأعرب عن ش����كره وامتنانه 
لشركة »Enviroserve« التي ساهمت 
في احملافظة على البيئة، باإلضافة 
الى انها منحتنا الفرصة الستثمار 
أفضل ملواردنا وجهودنا ملنح هذه 

بالتعاون مع »Enviroserve« وكأول شركة محلية

مشاركة كويتية رفيعة المستوى 
بملتقى بيروت للمؤسسات المالية اإلسالمية

تشارك الكويت بوفد رفيع املستوى في »ملتقى 
بيروت للمؤسسات املالية اإلسامية« الذي ينعقد 
برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سامة يومي 
4 و5 نوفمبر املقبل في فن���دق انتركونتيننتال 

فينيسيا - بيروت.
وس���يكون في طليعة املشاركني محافظ بنك 
الكويت املركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 
وقادة بعض كبريات املصارف وشركات االستثمار 
الكويتية، وإضافة إلى املش���اركة الكويتية هذه، 
هناك مشاركة خليجية وعربية وإقليمية واسعة 
على مستوى محافظي املصارف املركزية وقادة 
مجموعة البنك اإلسامي للتنمية وعدد كبير من 
قادة البنوك وش���ركات االستثمار والتأمني ومن 

رجال األعمال واملستثمرين من نحو 14 بلدا.
وسيكون في طليعة املتحدثني حاكم مصرف 
لبنان رياض سامة ورئيس البنك اإلسامي للتنمية 
د. أحمد محمد علي ورئيس احتاد الغرف اخلليجية 

ورئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح 
عبداهلل كامل وعدد من القياديني واخلبراء املاليني 

واملصرفيني العرب واألجانب.
ومن أبرز املواضيع التي يطرحها امللتقى للنقاش: 
املصارف اإلسامية في ظل البيئة الرقابية اجلديدة، 
الدور االقتصادي واالجتماعي للصناعة املصرفية 
اإلسامية، كيفية التعامل مع التضارب احملتمل بني 
القانون والشريعة في حل النزاعات، تطلعات قادة 
املؤسسات املصرفية واملالية اإلسامية، تطبيق 
معايير احملاسبية اإلسامية والدولية، وحتدي 

االبتكار. 
تنظ���م امللتقى مجموعة االقتص���اد واألعمال 
بالتع���اون مع مصرف لبن���ان ومجموعة البنك 
اإلس���امي للتنمية وهيئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسس���ات املالية اإلس���امية، وترعى امللتقى 
بعض كبريات املؤسسات العاملة في إطار العمل 

املصرفي اإلسامي.

خدمات القطاع النفطي 
تدشن موقعها 

اإللكتروني الجديد

»اتحاد الصناعات« 
ينظم برنامج 

»إستراتيجيات التصدير«

اعلن����ت ش����ركة خدمات 
اح����دى  النفط����ي  القط����اع 
ش����ركات مؤسس����ة البترول 
الكويتية عن تدش����ني املوقع 
 االلكتروني اجلديد للش����ركة
»www.ossc.com.kw« عل����ى 
ش����بكة االنترن����ت، ويق����دم 
الكثير  املوقع للمتصفح����ني 
من املعلومات عن كل نشاطات 
الش����ركة املتنوعة التي تقوم 
بتنفيذه����ا، وتتواف����ر تل����ك 
العربية  املعلومات باللغتني 
واالجنليزية. وبهذه املناسبة 
ق����ال مدير العاق����ات العامة 
واالعام بالشركة عادل الشمان 
ان تدشني املوقع اجلديد يأتي 
استجابة لاهتمام الواسع الذي 
جتده نشاطات الشركة من قبل 
املهتمني، وتنفيذا الستراتيجية 
الش����ركة الهادفة الى مواكبة 
التط����ورات االيجابية في كل 
خدماتها، وسيتم حتديث هذا 
املوقع وتطويره باس����تمرار 
بحيث يوفر احدث املعلومات 
عن الش����ركة جلميع املهتمني 

بشؤونها.

عق����د احت����اد الصناعات 
الكويتية برنامج����ا تدريبيا 
»اس����تراتيجيات  بعن����وان 
التصدير والتسويق الدولي« 
بالتنس����يق والتع����اون م����ع 
املؤسس����ة الدولية االسامية 
لتموي����ل التج����ارة التابع����ة 
ملجموع����ة البنك االس����امي. 
وبهذه املناسبة، قال أمني سر 
احتاد الصناعات الكويتية أحمد 
القضيبي ان االحتاد يحرص 
على التعاون مع جهات اقليمية 
وعربية وأجنبية من أجل رفع 
كفاءة وجودة البرامج التدريبية 
التي يعكف على عقدها وذلك 
ضمن خطة البرامج التدريبية 
السنوية. وأشاد بالدور الكبير 
الذي تقوم به املؤسسة الدولية 
اإلس����امية إلجن����اح برنامج 
استراتيجيات التصدير ممثلة 
في املدير العام لبرنامج التعاون 
التجاري وتنمية التجارة في 

املؤسسة محمد حبشي.


