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 جونالبيئة البحرية لعلى للحفاظ مبادرة فريق الغوص الكويتي  تدعم بورصة الكويت
 الكويت

 
الكويت جونالقارب الحصري لجميع عمليات فريق الغوص الكويتي في  يصبحلبورصة القارب هداء إ  

 

 
شاركت المجتمعات التي تخدمها، ولبيئة ل للمساهمة االيجابية: تعزيًزا اللتزامها 2020سبتمبر  20الكويت، 

الكويت،  ة للحفاظ على جونالبيئي يةالتطوع للمبرةجهود فريق الغوص الكويتي التابع في بورصة الكويت  شركة

 .في العالمللحياة البحرية البحرية وأكثرها تنوًعا  اتأغنى البيئ إحدىعتبر ي ذيوال

 

ً الكويت مصدًرا يعتبر جون  صيد  مهنةيدعم كما  ،لجزء العلوي من الخليج العربيلللمغذيات والرواسب  هاما

 الجونيعد . هذا وقفًصا شبكيًا 80كل عام من أكثر من  الزبيديطن متري من  500المزدهرة بأكثر من  سمكال

 .أحد المساهمين الرئيسيين في االقتصاد الكويتي وأحد أكبر موائل األسماك في العالم

 

بالشراكة بورصة الكويت شركة تفخر  للشركة، المؤسسيةاالجتماعية واستراتيجية االستدامة تها كجزء من مسؤولي

أكثر البيئات البحرية تنوًعا في  داححياء إل ةالبيئي يةالتطوع للمبرةفريق الغوص الكويتي التابع  االستراتيجية مع

 .العالم
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اليوم العالمي للتنظيف،  في العمل التطوعي خالل فريق الغوص الكويتي معبورصة الكويت  شركةكما تعاونت 

دولة وأكثر  180، بمشاركة أكثر من حول العالمبحار والشواطئ الوهي مبادرة برعاية األمم المتحدة لتنظيف 

 .2019عام نسخته لمليون متطوع في  21من 

 

وهي واحدة من عدة مبادرات لجذب االنتباه إلى حلول  ،سبتمبر 19يتم االحتفال بهذه المبادرة هذا العام في و

جميع أنحاء العالم. كما يمثل الحدث الرحلة األولى  منالعديد من المنظمات  بمشاركة، تنظيف البيئة البحرية

البحرية في  البيئةالحفاظ على  على للمساهمة، الذي تم تخصيصه لفريق الغوص الكويتي "قارب البورصةـ"ل

 .الكويت

 

، الكويت جونالقارب الحصري لجميع عمليات فريق الغوص الكويتي في  ليكون "قارب البورصة" خصص

 المحطمة وشبكات الصيد المهجورة وغيرها من الحطام البحري قوارباصة إلزالة المجهز بمعدات خوهو 

تنظيف الشواطئ ، ومراقبة الشعاب المرجانيةو ،تثبيت وصيانة المراسي الصديقة للبيئةإلى باإلضافة  ،والملوثات

 .توثيق الحياة البحريةو ،والجزر
 

شركة  تفخر: "تصال في شركة بورصة الكويتإلالتسويق وا إدارة رئيسالسيد/ ناصر مشاري السنعوسي، وقال 

فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية في مبادراته وأنشطته العديدة  تدعمبان بورصة الكويت 

 دعمالراسخ تجاه  البورصة نطلق من إيمانت وبشراكة استراتيجية ،جون الكويتالبيئة البحرية في لحفاظ على ل

يعد أحد المحركات الرئيسية لالقتصاد  خاصة وأن جون الكويت، المشاريع التي تستهدف صالح اإلنسان والمجتمع

 "الوطني ومورًدا قيًما للكويت والخليج العربي.

 

مسؤوليتها تجاه مجاالت االستدامة، وينعكس بورصة الكويت ب شركة التزام أؤكدأود أن : "وأضاف السنعوسي

الوعي االقتصادي والمساهمة ذلك من خالل استراتيجية الشركة التي تقوم من خاللها بتوجيه التزامها نحو مجاالت 

تقليل الضرر والحفاظ على زيادة الوعي و بتبني ممارسات مؤثرة تتماشى مع حرصنا علىوالبيئية  االجتماعية

 .البيئة"

 

أغنى  أحدالكويت  جونيعد : "ئيس فريق الغوص الكويتيالشطي، نائب رعبدالرحمن السيد/ وليد  ه قالمن جهت

والكائنات البحرية التي  الجونيلتزم فريق الغوص الكويتي بالحفاظ على و ،النظم البيئية وأكثرها تنوًعا في الخليج

 "تعيش في سواحله ومياهه.

 

في حماية وإعادة تأهيل عالم األحياء المائية في  1986: "شارك فريق الغوص الكويتي منذ عام الشطي كما قال

الكويت من خالل مجموعة من األنشطة، بما في ذلك توثيق وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيف الشواطئ، 

هذه رصة الكويت على بوشركة نشكر  .رفع السفن والقوارب الغارقةوإنشاء مستعمرات لألسماك، باإلضافة الى 

، والجزر المحيطةالكويت  لجون البحريةللحفاظ على البيئة دعم أنشطتنا العديدة جية القيمة لتيالشراكة االسترا

 ".فيه الحياة البحرية المتنوعةو
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 تكارواب ءمةل مواخال نم تمت ثالث ركائز لالستدامة المؤسسية معتمدة علىاســتراتيجية  تالكوي رصةبو ضعتو

ً ا لالطوي دىالم ىعل ألصحاب المصالح ة مضافةقيم قخل عيتوافــق م ابم هانهج جودم ً ، واجتقتصاديا ، ماعيا

ً وبيئ  االســتدامة. دافأه عم ركةللش ماعيةاالجت ليةالمسؤو ادراتمب عجمي قتواف ضمن، وتيا

 

 للشركة، االجتماعية المسؤولية حوكمة عم اوتوافقه المبادرات تطبيق ضمان ىعل االستراتيجية هذه صتن

الداعمة ألنشطة واعمال  كبرىالهيئات والمؤسسات والمراكز ال شراكات استراتيجية مع باإلضافة الى إنشاء

 قدرات من واالستفادة النجاح تحقيق على الكويت بورصة تساعدل نوعية ذات صدى ودور مؤثر في المجتمع

 ةارتباط مباشر بركائز استراتيجي مرتبطة مختلفة مجاالت فيواسعة  خبرة تمتلك التيتلك المؤسسات  قوة ونقاط

 .االستدامة تحقيق اجل من الشركة ثقافة مع االجتماعية المسؤوليةجهود  ودمج االستدامة المؤسسية،

 
 

 انتهى


