
اقتصـاد
االثنني ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢

15

«اخلليج» يطلق مبادرة االستدامة البيئية.. بالتعاون مع ٥ «تعاونيات»

في إطار جهوده لترسيخ 
مبادئ االستدامة، وضمن 
استراتيجيته لعام ٢٠٢٥، 
أطلق بنك اخلليج بالتعاون 
مع ٥ من كبرى اجلمعيات 
الكويــت  التعاونيــة فــي 
مبادرة «االستدامة البيئية»، 
التي تستهدف تغير ثقافة 
املجتمــع، نحــو االعتمــاد 
على األكياس القابلة إلعادة 
اســتخدامها، وذلــك ضمن 
جهود احلفــاظ على بيئة 

الكويت.
وتواكــب مبــادرة بنك 
اخلليج لالستدامة البيئية، 
البيئيــة  االســتراتيجية 
أطلقتهــا  التــي  للدولــة 
«كويــت  رؤيــة  ضمــن 
جديــدة ٢٠٣٥»، باإلضافة 
إلــى التشــريعات املعنية 
بالبيئــة وقوانــني حماية 
البيئة وترشــيد استهالك 
الطبيعية وخفض  املوارد 
نسب التلوث واحلفاظ على 
سالمة البيئة وإعادة تأهيل 
منظوماتها وحماية التنوع 
البيولوجي وحتسني كفاءة 
النفايــات وتوظيف  إدارة 
الطاقــات املتجــددة وبناء 
وتطوير القدرات الوطنية 

في مجال العمل البيئي. 
وفي هذا الســياق، قال 
نائب املدير العام لالتصاالت 
املؤسسية في بنك اخلليج 
أحمد األميــر خالل مؤمتر 
صحافــي أمــس، إن البنك 
يقوم بدور بارز في ترسيخ 
مبادئ االستدامة املجتمعية 
واالقتصادية والبيئية في 
املجتمــع، من خالل إطالق 
مبادرات نوعية ومنتقاة، 
القــت صــدى واســع فــي 

املجتمع.
وأضاف: تأتــي مبادرة 
بنــك اخلليج لالســتدامة 
البيئية ضمن هذه السلسلة 
من املبــادرات الهادفة إلى 

نفس االجتاه، نركز حاليا 
على تغيير ثقافة املجتمع، 
ونأمل في املستقبل القريب 
إلــى قــرارات  أن تترجــم 
حكوميــة وقوانــني تدعم 
القطــاع  وتعــزز جهــود 
املدني  اخلاص واملجتمــع 

في حماية بيئة الكويت.
واختتم األمير بالقول «ال 
يفوتني في هذه املناســبة 
توجيه الشكر إلى رؤساء 
اجلمعيــات  ومســؤولي 
املشــاركة في مبادرة بنك 
أن أطلــق  اخلليــج، وأود 
رســالة في نهايــة كلمتي 
مفادها بيئة الكويت أمانة 
يجب أن نتكاتــف جميعا 

للحفاظ عليها».
اجلمعيات التعاونية

مــن جانبهــم، توجــه 
رؤساء ومسؤولي اجلمعيات 
التعاونيــة املشــاركني في 

اجلمعيــات التعاونية في 
الكويت فــي دعم املجتمع 
واقتصاديــا،  اجتماعيــا 
وحرصهــا كذلك على دعم 
جهود الدولة واملجتمع في 
احلفاظ على البيئة، مشيدا 
بدور بنك اخلليج والقطاع 
املصرفي الكويتي ككل في 
دعم املجتمع بشــكل عام، 
من خــالل إطالق مثل تلك 

املبادرات النوعية. 
أما عادل الســريع مدير 
عام جمعية مشــرف، فقد 
قال «تكتســب هذه املبادر 
ة أهميــة خاصــة، كونهــا 
النوعية  املبــادرات  إحدى 
التــي تســتهدف حمايــة 
بيئة الكويت، ونشكر بنك 
اخلليــج أوال علــى إطالق 
هذه املبــادرة وثانيا على 
اختيارنا لنكون جزء منها».

وأكــد خالــد الدربــاس 
رئيس مجلس إدارة جمعية 

املجتمــع بأهميــة احلفاظ 
على البيئــة التحول نحو 
اســتخدام الكياس القابلة 

إلعادة االستخدام. 
بيئة الكويت

على صعيد متصل، أشاد 
عبداهللا أشكناني من إدارة 
العالقات العامة واإلعالم في 
الهيئة العامة للبيئة عبداهللا 
أشــكناني باملبــادرة التي 
أطلقها بنك اخلليج، مؤكدا 
أن الهيئة ال تألو جهدا في 
سبيل حماية بيئة الكويت 
ودعم كافة املبادرات التي 
من شأنها أن تصب في هذا 

االجتاه.
وعن تأثير البالســتيك 
على بيئة الكويت، قال وليد 
الفاضل رئيس مجلس إدارة 
البيئية  التطوعيــة  املبرة 
ورئيــس فريــق الغوص 
الفريــق  إن  الكويتــي، 

املؤمتر الصحافي بالشكر 
إلى بنك اخلليج إلطالق هذه 
املبادرة املتميزة، مشيدين 
بأهدافها املتمثلة في تغيير 
ثقافة املجتمع، نحو االعتماد 
على األكياس القابلة إلعادة 

استخدامها.
الراشــد  وقــال أحمــد 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الضاحيــة واملنصوريــة 
«نشــكر بنك اخلليج على 
اختيــار جمعية الضاحية 
واملنصوريــة للمشــاركة 
في هــذه املبادرة املتميزة، 
مستعرضا دور اجلمعية في 
خدمة املجتمع وتعاونها مع 
مؤسسات القطاع اخلاص 
والعام في تنفيذ مبادرات 

متنوعة».
وأشــار حامد اإلبراهيم 
عضو مجلس إدارة جمعية 
الروضة وحولي إلى الدور 
احليــوي الــذي تقــوم به 

الشامية والشويخ حرص 
مجلس إدارة اجلمعية على 
املشــاركة بفاعليــة كبيرة 
فــي مبادرة بنــك اخلليج، 
لتشــجيع املســاهمني من 
أهالي املنطقة على التحول 
نحــو اســتخدام األكياس 
القابلة إلعادة االستخدام، 
معربا عن متنياته بالتوفيق 
للقائمني على تنفيذ املبادرة 
اجلمعيــات  مــن  ســواء 
التعاونيــة الزميلة أو في 

بنك اخلليج.
وأشــار محمد الســعيد 
عضو مجلس إدارة جمعية 
كيفان إلى أن حماية البيئة 
فــي الكويــت حتتــاج إلى 
مبادرات عديــدة وتعاون 
مجتمعي من جميع اجلهات، 
ونشكر لبنك اخلليج أخذه 
لزمام املبادرة بإطالق هذه 
املبادرة التــي تعد فرصة 
للمشاركة بفاعلية وتوعية 

يستخرج أســبوعيا نحو 
١٠ أطنــان مــن مخلفــات 
البالســتيك فــي ســواحل 
الكويت  شــمال وجنــوب 
الكويتية، مشيرا  واجلزر 
إلــى مــا تذكــره التقارير 
الدولية من أن نحو مليون 
طائر بحري ميوت سنويا 
مــن أكل البالســتيك، وان 
بعــض أجزاء البالســتيك 
حتتاج إلى ٥٠٠ ســنة كي 

تتحلل. 
وأضاف أن األمر يستدعي 
في البداية الشعور باملشكلة 
ومن ثم العــالج، وبالفعل 
العديد من دول العام جنحت 
في ذلــك، ومن هنــا تنبع 
أهمية مبادرة بنك اخلليج، 
وخاصة أنها تتم بالتعاون 
مع اجلمعيــات التعاونية 
التــي تتواجد بعمق داخل 
املناطــق وترتبط بشــكل 
وثيق مع العوائل الكويتية.

لتغيير ثقافة املجتمع نحو االعتماد على األكياس القابلة إلعادة االستخدام

أحمد األمير متوسطاً من اليمني: محمد السعيد وحامد اإلبراهيم وخالد الدرباس وأحمد الراشد وعادل السريع وعبداهللا أشكنانيأحمد األمير

لترسيخ مفاهيم االستدامة 
فــي املجتمع، وفي ســبيل 
حتقيــق أهداف املبــادرة، 
ولقناعتنا بأن مشوار األلف 
ميل يبدأ بخطوة، وجدنا من 
املناسب إطالق هذه املبادرة 
مــع عدد محدود من كبرى 

اجلمعيات في الكويت.
وتابع: يسعدنا التعاون 
مع اجلمعيات املشاركة في 
املبادرة في حتقيق أهدافها، 
من خــالل تزويدها بنحو 
١٠٠ ألف كيس من األكياس 
القابلة إلعادة االستخدام، 
علــى  لتوزيعهــا  وذلــك 
املســاهمني، لتكون خطوة 
أولــى نحو تغييــر النهج 
والثقافــة، لتصبــح جزءا 
ســلوكهم  مــن  أساســيا 

اليومي.
إلــى أن هــذه  وأشــار 
املبادرة ستعقبها مبادرات 
أخــرى متنوعة تصب في 

أحمـد األمير: بيئـة الكويت أمانـة حتتاج إلـى تكاتف اجلميـع للحفاظ على اسـتدامتها
حامد اإلبراهيـم: دور مهم لــ «اخلليج» بدعم املجتمـع من خالل مثل هـذه املبادرات 
خالد الدربـاس: حريصون على حتفيز املسـاهمني السـتخدام األكياس القابلـة للتدوير

أحمد الراشـد: نتعاون مع مؤسسـات القطاع اخلاص والعـام في تنفيذ مبـادرات نوعية 
عادل السـريع: سـعداء بالتعاون مع «اخلليج» بهـذه املبادرة ونتطلع إلـى مبادرات أكثر
محمد السـعيد: فرصة للمشـاركة بفاعلية وتوعيـة املجتمع باحلفاظ علـى بيئة الكويت

ملشاهدة الڤيديو

«رساميل»: اتفاقية مع «إيكو» لالستثمار في الشركات البيئية
وقعت شــركة رســاميل 
لالستثمار اتفاقية شراكة مع 
حاضنة «إيكو» املتخصصة 
في احتضان ومساعدة وخدمة 
املبادرين أصحاب املشاريع 
البيئيــة، لتطويــر وتنمية 
املهنيــة، ودعمهم  قدراتهــم 
لتحقيــق النجــاح وتقليــل 

مخاطر الفشل لديهم.
االتفاقيــة على  وتنــص 
أن تقــوم «إيكــو» بتوفيــر 
الفــرص االســتثمارية التي 
تناســب رؤية «رســاميل»، 
على أن تنحصر في املشاريع 
والشركات التي تعمل مبجال 

البيئة.
وأشارت «رساميل»، في 
بيــان لها، إلــى أن االتفاقية 
اجلديدة تعكس إستراتيجيتها 
القائمة علــى تطوير قدرات 

تعتبــر حاضنة ومســرعة 
للمشاريع البيئية الصغيرة 
واملتوسطة، وتقدم كل أشكال 
الفنــي والقانونــي  الدعــم 
الالزم لها، مبينة أنها تدخل 
فــي تفاهمــات مــع اجلهات 
احلكومية ذات االختصاص 

البيئــي لتقــدمي خدماتهــا 
ملراجعيها.

«رســاميل»  وتابعــت 
املرخصة من قبل هيئة أسواق 
املــال، أن الشــراكة اجلديدة 
تأتي بهدف استثمار جزء من 
أموالها وأموال عمالء محافظها 
املتنوعة في مشاريع وشركات 
بيئية متــى ما وفرت فرصا 

استثمارية مناسبة.
وكشــفت «رســاميل» أن 
االتفاقيــة تتضمــن ترتيب 
مــالك  مــع  االجتماعــات 
الشركات البيئية، والتعرف 
علــى مشــاريعها ووضــع 
دراسة جدوى حول الفرص 
التي توفرهــا، والدخول في 
اســتثمارات بها، مبا يساعد 
املصلحــة  حتقيــق  علــى 

املشتركة بني الطرفني.

لقطة جماعية خالل توقيع االتفاقية

الكويتيــني،  رواد األعمــال 
ومســاعدتهم علــى خلــق 
وتطويــر الفرص املناســبة 
لالستثمار في املجال البيئي، 
واملساهمة في بناء االقتصاد 

الوطني ومنوه.
ولفتــت إلــى أن «إيكو» 

«الوطنية للخدمات البترولية» نّظمت حملة التبرع بالدم
التواجــد  حرصــا علــى 
بالساحة االجتماعية وسعيا 
للمشاركة باألعمال اإلنسانية، 
الوطنيــة  نظمــت الشــركة 
البتروليــة حملة  للخدمــات 
تبرع بالدم بالتعاون مع بنك 
الدم، مبقر الشركة بالشعيبة 

الصناعية.
وجاء هذا احلدث من واقع 
االهتمام باجلانب اإلنســاني 
بصفة عامــة وقضية التبرع 
بالدم التي قد تكون سببا في 
عالج حاالت في أمس احلاجة 
لنقل الدم أوإنقاذ حياة إنسان 
دون أن تكــون علــى معرفة 

شخصية به بصفة خاصة.
إقبــاال  احلملــة  والقــت 
ملحوظا وحرصا شــديدا من 
قبــل موظفي الشــركة الذين 
لديهم إميان بضرورة املساهمة 

املجــاالت التــي تنظــم داخل 
الكويت بشكل يليق مبكانتها 
الكويتي  املرموقة باملجتمــع 
كونها إحدى الشركات الوطنية 

الرائدة في املجال النفطي.
وتلقت الشركة خطاب شكر 
من بنك الدم عما القاه ممثلو 
البنــك مــن حفاوة اســتقبال 

واهتمــام كبيــر بهــذا العمل 
اخليــري، وتقدمت بالشــكر 
واالمتنان إلى بنك الدم إلتاحة 
الفرصــة للمشــاركة في هذا 
العمــل اجلليل، داعيــة أفراد 
املجتمع الى ضرورة االهتمام 
واملشــاركة بجميع اجلوانب 

اإلنسانية واملجتمعية.

جانب من حملة التبرع بالدم

في أعمال اخلير وخاصة فيما 
يتعلق بحياة اإلنسان، مما كلل 

هذه احلملة بالنجاح.
أكــد  الفعاليــات،  وأثنــاء 
مسؤولو الشركة أنها ستمضي 
قدما نحو املشاركة في جميع 
األعمــال التي تســعى خلدمة 
املجتمع واإلنسانية في شتى 


