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شـــركة   أعلنـــت 
املجموعـــة املشـــتركة 
للمقاوالت عن املشاركة 
في رعاية أنشطة «الشهر 
الـــذي تقيمه  البيئي» 
الهيئـــة العامة للبيئة 
«إدارة»  ومجموعـــة 
حتت عنـــوان «التأثير 
في نوعية احلياة» وذلك 
النائب األول  برعايـــة 
لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر الدفاع رئيس 
املجلس األعلى للبيئة 
الشيخ جابر املبارك، في 
الفترة من ٢٣ اجلاري 

إلى ٢٤ ابريل املقبل.
  وأكد مدير إدارة الســـالمة والصحة املهنية والبيئة بالشركة 
م.إبراهيم عبداهللا في تصريح صحافي إن الشركة ملتزمة بتوفير 
منتجات وخدمات تلبي وتتجاوز توقعات عمالئها من حيث اجلودة 
والسالمة واالشتراطات البيئية، موضحا ان الشركة حصلت، بفضل 
جهود جميع موظفيها وعملهم الدؤوب، على شـــهادات عاملية في 
اجلودة ـ ايزو ٩٠٠١ والســـالمة والصحة املهنية ـ ١٨٠٠١ والبيئة 
ـ ايزو ١٤٠٠١، مشـــيرا إلى أن الشركة تشدد على االلتزام مبعايير 
الهيئة العامة للبيئة وجميع املعايير والقوانني احمللية والعاملية 

األخرى املتعلقة بأعمالها ونشاطاتها.
  وبني ان املجموعة املشتركة تتبنى إستراتيجية واضحة لبرامج 
املسؤولية االجتماعية تشمل احتياجات قطاعات اجتماعية مختلفة 
على رأسها االهتمام بالشأن البيئي، موضحا ان هذه اإلستراتيجية 
ساهمت في إبراز دورها الريادي واملتميز في حماية البيئة ونشر 
الوعي البيئي من خالل املساهمة في مبادرات وأنشطة مجتمعية 

مثل الشهر البيئي.
  وحث م.عبداهللا جميع الشركات احمللية واإلقليمية واجلهات 
املختلفة لدعم أنشـــطة «شـــهر البيئة» الذي يســـاهم من خالل 
أنشـــطته زيادة الوعي البيئي لدى املواطن الكويتي، ما يساهم 
في احلفاظ على البيئة بشـــكل صحي سليم، مؤكدا ان مثل هذه 
اجلهود اجلماعية ســـتمهد الطريق أمام هواء أنظف ومياه أعذب 

وتربة أكثر خصوبة. 

 من اليمني: منصور املوسى ووزير املواصالت د.محمد البصيري ووائل السلطان

 جانب من أنشطة إطالق البرنامج

 إبراهيم عبداهللا

 حصلوا على جوائز قيمة

 لتشجيع الطالب على المشاركة بفعالية في تنفيذ الممارسات البيئية الصحيحة 

 «جلف نت» تعلن عن الفائزين 
  في عروض «إنفوكونكت ٢٠١١»

 «الدوحة» و«اليونسكو» يطلقان برنامج 
  المدارس البيئية والموقع اإللكتروني الخاص به

 أعلنت شركة جلف نت عن 
أســـماء الفائزيـــن في عروض 
الشـــركة التي قدمتها من خالل 
الذي  معرض «إنفوكونكـــت» 
اختتم أنشطته في اخلامس من 

فبراير املاضي.
  وقالت الشـــركة فـــي بيان 
صحافـــي انـــه باإلضافـــة إلى 
اجلوائز الفوريـــة التي حصل 
عليها عمالء «جلـــف نت» من 
خالل بطاقات امسح واربح والتي 
منحتهم جوائز عديدة من بينها 
أجهزة iPhone، iPad، iPod، الب 
توب، بطاقات شراء وغيرها من 
اجلوائز القيمة مت دخولهم بشكل 
تلقائي في السحب على جوائز 
قيمة مت اإلعـــالن عن الفائزين 

بها عبر برنامج الديوانية على 
راديو «مارينا إف إم ٨٨٫٨» في 

السابع من فبراير.
  ومن خالل الســـحب فاز كل 
من فوزيـــة محمد فراج الغامن، 
وتيودورا دودوش، وانور عباس 
الدشتي بسيارة دودج تشارجر، 
أما كل من محمد حسني املسرى 
ومشعل محمد الرشيدي فقد فازا 
باشتراك إنترنت منزلي بسرعة 

٢ ميغابايت ملدة ١٠ أعوام.
  وبهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي لدى «جلف نت» وائل 
السلطان: «لقد اختتمت أنشطة 
معرض إنفوكونكت بعد أن لقي 
صدى كبيـــرا لدى عمالء جلف 
نت اجلـــدد واحلاليني، نتطلع 

للمشـــاركة في مثل هذا النوع 
من األنشطة وملزيد من الفرص 
ملكافأة عمالئنا الذين نعتز بهم 

ونقدرهم».
  وأضاف: «يســـرني أن أهنئ 
عمالءنا الذين فازوا فوريا بجوائز 
 iPhone، تنوعت لتشمل أجهزة
iPad، iPod، الب تـــوب، بطاقات 
شـــراء من خالل بطاقات امسح 
التي حصلوا عليها فور  واربح 
االشـــتراك في باقات اإلنترنت 
املتميزة أو جتديد اشتراكاتهم، 
كما أهنئ الفائزين الـ ٥ في السحب 
أنهم سيستمتعون  والذين أثق 
ســـواء بقيادة الســـيارة دودج 
تشـــارجر أو باإلنترنـــت فائق 

السرعة وملدة ١٠ أعوام». 

 أطلـــق كل من بنك الدوحة 
ومنظمة اليونســـكو برنامج 
املدارس البيئية في قطر بتاريخ 
٢ مارس اجلاري، ويهدف هذا 
البرنامج إلى تشجيع الطالب 
من مختلف املراحل التعليمية 
للمشاركة بفعالية في تنفيذ 
املمارسات البيئية الصحيحة 
انبعاثات  والعمل على تقليل 
الكربون وزيادة الوعي البيئي، 
كما يهدف هـــذا البرنامج إلى 
تنشئة األطفال على إدراك وفهم 
الطبيعة  التعايش مع  أهمية 
حتى يشـــعروا مبسؤوليتهم 
نحو قضايا البيئة ويصبحوا 

أصدقاء لها.
املدارس    ويعـــد برنامـــج 
البيئية برنامج مكافآت فريدا 
ويحـــث املـــدارس على تبني 
مبادرات االستدامة التي توفر 
فرصـــا عظيمة الستكشـــاف 
املفاهيم البيئية املختلفة والتي 
ميكن تنفيذها أو تطويرها أو 
حتسينها أو تعديلها من خالل 

املدارس البيئية.
  وستمنح املدارس األعضاء 
البيئية  النجوم  البرنامج  في 
للمشاريع التي مت تنفيذها في 
أربع فئات أساسية وهي الصحة 
النفايـــات،  البيئيـــة، وإدارة 
وتوفيـــر الطاقة، ومشـــاريع 

إدارة املياه.

  وتستطيع املدارس احلصول 
النيزك مبجرد  على مكافـــأة 
إكمالها بنجاح مشروع واحد 
على األقـــل في كل من الفئات 

األربعة.
  وفـــي هـــذا الصـــدد، قال 
مستشـــار العلوم البيئية في 
منظمة اليونسكو التابعة لألمم 
املتحدة واملنتـــدب للمنطقة 
بـــور: «نتوقع  العربية بينو 
مبدئيا انضمام حوالي خمسني 
مدرسة إلى هذه املبادرة بنهاية 
العام، وتهدف املبادرة إلى شحذ 
طاقات شباب قطر في سبيل 
إحداث فرق من خالل االنتباه 
إلى قضايا البيئة وإشـــراكهم 
في حماية الكوكب من املخاطر 
التي تهدده، بينما يتمثل الهدف 
األسمى لهذه املبادرة في خلق 
تأثير طويل املدى في قطر مع 
التوجه إلى تصدير هذه الفكرة 

إلى البلدان األخرى».
  مـــن جهته، قـــال الرئيس 
الدوحة  لـــدى بنك  التنفيذي 
ر.ســـيتارامان: «يلتـــزم بنك 
الدوحة بشراكته الطويلة األمد 
مع منظمة اليونسكو إلنشاء 
قاعدة للمدارس للمســـاهمة 
في النمو االجتماعي ـ البيئي 
الفكـــري ملجتمعنا  والتطور 
البشري في قطر، وسيسعى 
هذا البرنامج باستمرار لتعزيز 

الثقافة اخلضـــراء من خالل 
املدارس لتصبح مؤسســـات 
صديقـــة للبيئة عـــن طريق 
اتخاذ خطوات عملية نحو حياة 
انبعاث  أكثر خضارا وتقليل 
الكربون في البيئة إلى أقصى 

حد ممكن».
  وأضـــاف: «يعتمد مفهوم 
املدارس البيئية على تشجيع 
املدارس لتغيير أمناط التفكير 
لديهـــا والتحول نحو الثقافة 
اخلضراء وتعلم كيفية احلفاظ 
علـــى تنمية مســـتدامة. فهو 
يهدف إلى تعليم أطفالنا حتمل 
املسؤوليات الكبرى وأن يكونوا 
مواطنني مسؤولني وهم في سن 
مبكرة باملدرسة، وحيث ان بنك 
الدوحة ومنظمة اليونسكو هما 
أول من أطلقا هذا املفهوم في 
منطقة الشرق األوسط بالكامل 
املفهوم  ويعتزمان نقل هـــذا 
إلى دول أخرى في املســـتقبل 
القريب. عالوة على ذلك، فإن 
االنضمام إلى برنامج املدارس 
البيئية ال يتطلب أي رسوم على 
اإلطالق وذلك من أجل تشجيع 
املزيد من املدارس للمشاركة. 
ويكمن جناح هـــذا البرنامج 
في التزام كل مدرسة ودعمها 
حلمايـــة الطبيعة ومن خالل 
اليوم  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

من أجل األجيال املقبلة». 

 «المجموعة المشتركة» 
  تدعم أنشطة «شهر البيئة»

 عادل احلماد

 «بوبيان» يرعى معرض صّناع االقتصاد وفرص العمل
 أعلن بنك بوبيان عن رعايته ومشاركته 
في معـــرض صناع االقتصاد وفرص العمل 
الســـادس عشـــر الذي تنظمه كلية العلوم 
االدارية بجامعـــة الكويت في الفترة من ١٤ 
الى ١٧ مارس اجلاري مبشـــاركة العديد من 

اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.
  وقال مدير عام مجموعة املوارد البشرية 
في البنك عادل احلماد ان مشاركة البنك في 
هذا احلدث املهم امنا تأتي من منطلق حرصه 
على املشاركة في األنشطة التي تهدف الى دعم 
الشباب الكويتي في مختلف املجاالت ومن 

بينها التوظيف. وأضاف احلماد في تصريح 
صحافي أن البنك حريص من ناحية اخرى 
علـــى تأكيد دوره كجزء من القطاع اخلاص 
الكويتي الذي ميلك االمكانيات التي متكنه 
من توفير مناخ جيد يساعد الطاقات الشابة 
على اإلبداع والنجاح من خالل دعمهم وخلق 

املزيد من فرص العمل.
  وأشار الى ان نسبة العمالة الكويتية في 
البنك جتاوزت نســـبة ٦٣٪، مشيرا الى ان 
العام املاضي شهد توظيف الكثير من الشباب 
الكويتي وان العام احلالي سيشهد توظيف 

املزيد في اطار استراتيجية البنك اجلديدة التي 
تعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري 

خاصة من ابناء الكويت.
  وأوضـــح أن العالقة بني القطاع اخلاص 
والعمالة الوطنية شهدت تطورات ايجابية في 
السنوات األخيرة، الفتا إلى أن القطاع اخلاص 
الذي أصبـــح محط اهتمام العمالة الوطنية 
اثبت خالل السنوات األخيرة قدرته على أداء 
دوره في دعم العمالة الوطنية وفتح األبواب 
أمامها لتلعب دورها في التنمية واملشاركة 

في بناء الكويت. 

 فاضل القطان وأحمد النجادي وسعيد دشتي 

 «وربة للتأمين» تشارك في احتفاالت العيد الوطني

 مــــع اطاللة ٢٥ من فجر فبراير تتجــــدد فرحة الكويت بذكرى العيد 
الوطني الـ ٥٠ ومبناســــبة مــــرور ٢٠ عاما على حترير البالد من براثن 
العدو الغاشم ومبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم ذلك اليوم األغر امليمون الذي أشرقت 
فيه شمس النهضة الكويتية احلديثة على ربوع الوطن ففتحت أبواب 
التقدم والتطور والبناء وأرست قواعد السالم ومهدت سبل االستقرار 
والرقي والنماء، فكانت بحمد اهللا خيرا وبركة وحركة دائبة مســــتمرة 
من أجل مواكبــــة العصر واللحاق بركب احلضارة الصاعد في مختلف 

ميادين احلياة.
  كانت لنا جولة في شركة «وربة للتأمني» على النحو التالي: «عمار يا 
أغلى وطن».. عسى اهللا يحفظ الكويت وأهلها من كل شر.. ويعم عليها 
األمن واألمان، وعسى دوم هاألفراح تدوم.. وعسى اهللا ال يغير علينا يا 
رب، هذه الكلمات قالها رئيس مجلس ادارة شركة «وربة للتأمني» أنور 
جواد بوخمسني الذي تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
واحلكومة الرشيدة وللشعب الكويتي، سائال املولى ان يعيدها علينا في 

ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو باخلير واليمن والبركات.
  ومن جانبه، تقدم العضو املنتدب توفيق شــــمالن البحر بأســــمى 
آيــــات التبريكات والتهاني لصاحب الســــمو األمير وســــمو ولي عهده 

االمني والشعب الكويتي الكرمي بهذه املناسبة اجلليلة ومتنى من العلي 
القدير ان يعيد علينا هذه املناسبات واجلميع بخير. وهنأ نائب املدير 
العام محمد راشد العلبان صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده االمني 
والشعب الكويتي بهذه املناسبة العزيزة على قلوبنا ومتنى من العلي 
القديــــر ان يعم األمن واألمان والرفاهية على البالد. وتقدم نائب املدير 
العام حسني قطيف الشمري بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو 
األمير وســــمو ولي عهده االمني واحلكومة الرشيدة والشعب الكويتي 
العظيم بهذه املناسبة الغالية على قلوبنا، ومتنى ان يعم البالد الفرح 

والسرور ويحفظ البالد والعباد من كل مكروه.
  من جانبه، قال أمني سر مجلس االدارة ومدير ادارة املوارد البشرية 
سعيد دشــــتي ان التقدم واالزدهار في األمم والشعوب ال يقاس بكثرة 
الســــنني واألعوام وال بتحقيــــق الغنى ووفرة املــــال، وامنا يقاس ذلك 
بالعزائم والنوايا الصادقة املخلصة والثقة الراســــخة التي يتحلى بها 
الفرد والتي تســــمو باإلنســــان الى مراقي العزة والفخر، وبفضل همة 
األجداد واآلباء وصلنا الى ما مت الوصول اليه حاليا، وكل عام والكويت 

احلبيبة بكل خير وعافية.
  واختتــــم حديثه بالتهاني القلبية لصاحب الســــمو األمير الشــــيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده االمني وللشعب الكويتي بأجمل التهاني 

والتبريكات. 

 محمد العلبان 

 أنور بو خمسني 

 توفيق البحر  سعيد دشتي  حسني الشمري 


