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الياقوت متوسطا فريق بوبيان للكريكت

»بوبيان« يصل مرتين متتاليتين  إلى نهائي بطوالت البنوك للكريكت

»االرتقاء بالسياحة« للعنجري في »الجيل الجديد«
في حديث ركز على سبل االرتقاء بالقطاع السياحي 
في الكويت وتهيئته ليكون مساعدا لتنفيذ خطة التنمية، 
أكدت الوكيلة املساعدة لشؤون السياحة سابقا نبيلة 
العنجري ان الس���ياحة صناعة مهمة، ورافد أساسي 

لزيادة الدخل القومي في اي دولة.
جاء ذلك خالل ندوة بعنوان »السياحة في الكويت 
قدميا وحديثا« أقامتها مدرسة اجليل اجلديد لطالبات 
املرحلة الثانوية قسم علوم األسرة واملستهلك، وذكرت 
فيها العنجري ان قطار السياحة عندما ينطلق يفتح 
طريق النمو واالرتقاء امام اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا، 
مطالبة احلكومة بضرورة اعطاء املزيد من االهتمام 
للقطاع السياحي، خاصة في ظل العمل على حتقيق 
رؤية صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد 
بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي، حيث 
ان السياحة تعد اجلناح الثالث بجانب املال واألعمال 

لتنفيذ هذه الرؤية السامية.
وتطرقت العنجري الى تاريخ السياحة في الكويت، 
الفتة الى الدور املهم الذي لعبه الراحل صالح شهاب 
لالرتقاء بهذا القطاع، كما حتدثت عن الدور احليوي 
الذي تلعبه ش���ركة املشروعات السياحية في توفير 
معالم س���ياحية مهمة يقصدها املواطنون واملقيمون 
للترويح، فضال عما تقوم به الشركة من جهود لترويج 

الكويت سياحيا في اخلارج.
وزادت العنجري ان أهم نقطة في تلك االستراتيجية 
هي تركيزها على توفير اكثر من 30 الف فرصة عمل 
في القطاع السياحي للمواطنني، وتأكيدها على اشراك 
القطاع اخلاص في انشاء مش���اريع سياحية مميزة 
مبا يسهم في حتريك عملية التنمية ويعود بالفائدة 

الكبرى على الدولة.
وف���ي نهاية الندوة فتحت العنج���ري املجال امام 
الطالبات لالستفسار عن اي شيء، وكان النقاش ثريا 
حيث تناول ضرورة االهتمام بإنشاء كلية للسياحة 
وتوفير دورات تخصصية لالرتقاء بالعاملني في هذا 
املجال وعدم التوقف اكثر م���ن ذلك خاصة ان هناك 
أمثلة لدول في الشرق األوسط سبقت الكويت كثيرا 
ف���ي هذا املجال، رغم انن���ا ال تنقصنا االمكانيات وال 

الكفاءات.

حقق فريق بنك بوبي���ان للكريكت املركز الثاني 
في بطولة بيت السيولة لعام 2010 بعد خسارته من 
بنك الكويت الوطني في املباراة النهائية التي أقيمت 
مؤخرا على مالعب ش���ركة نف���ط الكويت للكريكت 

مبنطقة األحمدي.
ويعتبر حتقيق البنك للمركز الثاني اجنازا اذا ما 
نظر اليه من زاوية انه البنك الكويتي الوحيد الذي 
يصل الى املباراة النهائية في بطولتني متتاليتني، حيث 
سبق ان وصل ايضا للنهائي في بطولة بنك الكويت 

والشرق االوسط التي اختتمت مؤخرا. 

 وتعليقا على هذا االجناز، قال مدير عام مجموعة 
الشؤون االدارية لبنك بوبيان وليد الياقوت ان وصول 
فريق الكريكت للمباراة النهائية مرتني خالل موسم 
واحد يؤكد مدى اصرار الفريق على رفع اسم البنك 
في مختلف البطوالت وقدرته على االجناز في واحدة 

من اصعب الرياضات.
واضاف ان ادارة البنك تقدر ما وصل اليه الفريق 
وما حققه في هذا املضمار وهي على ثقة من ان الطريق 
ال���ى البطوالت خالل االعوام املقبلة س���يكون ممهدا 
للفريق الذي يعتبر من افضل فرق البنوك في رياضة 

الكريكت.  واكد حرص ادارة البنك على دعم فرقها في 
جميع االنش���طة من خالل توفير كل متطلباتهم وما 
ميه���د الطريق لهم نحو حتقيق املزيد من االجنازات 
مضيفا ان أعضاء فريق الكريكت بذلوا جهدا يستحق 
الثناء حيث ان وصولهم ملباراتني نهائيتني في نفس 
العام اجناز يحس���ب للبنك ولفريق الكريكت بشكل 
خاص. ومتنى الياقوت لفريق الكريكت وجميع الفرق 
التي متثل البنك في مختلف االنش���طة والبطوالت 
التوفيق واحلصول على أفضل املراكز مؤكدا حرص 

ادارة البنك على استمرار دعمها لفرقها.

ضمن جهوده االجتماعي����ة والتربوية، نظم بنك 
الكوي����ت الوطني، أفضل بنك ف����ي الكويت واألعلى 
تصنيفا في الش����رق األوسط، مؤخرا زيارة ميدانية 
إلى مدرس����ة قيس بن عاصم االبتدائية تخللها إلقاء 
سلسلة من احملاضرات التوعوية والتثقيفية لطالبات 
املدرسة حول سلوكيات االدخار وأهميتها املستقبلية 
للطلبة. وقد ش����هدت سلسلة احملاضرات التي تولى 
تقدميها فريق حساب زينة لدى البنك إقباال ملحوظا 
من جانب الطلبة، حيث احتش����د أكثر من 100 طالب 
في قاعة احملاضرات وأصغوا باهتمام بالغ للشروح 
املقدمة حول أسس وآليات عمل حساب زينة املخصص 
لألطفال. وفي هذا الصدد، قالت مس����ؤولة حس����اب 
زينة في بنك الكوي����ت الوطني جنالء املاجد: »تأتي 
هذه الزيارة املدرس����ية وما تخلله����ا من محاضرات 
اس����تكماال لسلس����لة الزيارات املدرسية التي نظمها 
البنك الوطني خالل األشهر القليلة املاضية انطالقا 
من حرصنا على االهتمام بقطاع التعليم ورغبتنا في 
املشاركة بأي أنشطة معنية سواء بأطفالنا الصغار 
أو اليافعني والشباب من أبناء املجتمع. كما يستقبل 
فرعنا في رأس الساملية الذي يحتضن نادي أصدقاء 
زينة وفرعنا الرئيسي العديد من الوفود واملجموعات 
املدرس����ية الزائرة بشكل دوري ومنتظم«. وأضافت 
املاجد أن الطلبة الصغار الذين شاركوا في احملاضرة 
الرئيسية التي استغرقت أكثر من ساعة كاملة أبدوا 
درجة عالية من التفاعل مع الفريق احملاضر وقاموا 
بطرح العديد من األسئلة واالستفسارات التي تولى 
فري����ق »الوطني« الرد عليه����ا.  وتولى فريق البنك 

الوطني � الذي ضم أيضا كال من عهود اخلرس من فرع 
العارضية وآرش يوسف من العالقات العامة � تقدمي 
عرض مفص����ل للطلبة حول الفرص االدخارية التي 
يوفرها لهم حساب زينة، باإلضافة إلى تقدمي عرض 
مفصل للمدرسات حول مزايا حساب »لك« والبطاقات 
االئتمانية.  وتخلل الزيارة توزيع الهدايا على األطفال 
وإتاحة الفرصة لهم لتمضية أوقات مرحة بصحبة 
الشخصيات احملببة حلس����اب زينة، واختتم اللقاء 
بتقدمي حصالة جمول التي مت تصميمها بشكل خاص 

لتدريب األطفال على كيفية التوفير واالدخار.
اجلدير بالذكر أن حساب زينة املخصص لألطفال 
الذين تصل أعمارهم إلى 11 سنة بات يحظى بشعبية 
متزايدة عاما إثر عام وأصبح يشكل الهدية األمثل التي 
ميكن لألهل تقدميها ألطفالهم، موضحة أنه انطالقا 
من إدراكه آلليات وأمناط حياة واحتياجات هذه الفئة 
العمرية، يقوم حساب زينة بصورة متواصلة بطرح 

عروض مغرية ومزايا إضافية لعمالئه الصغار.
ويعد نادي أصدقاء زينة أول ناد مصرفي لألطفال 
في الكويت أسسه بنك الكويت الوطني عام 1994، وهو 
يستقبل عمالءه في فرع الوطني برأس الساملية حيث 
يقدم لهم كل اخلدمات املصرفية إلى جانب العديد من 
األنشطة الترفيهية والعروض املغرية التي يطرحها 

احلساب على مدار العام.
كما ينظم حساب زينة سحوبات ربع سنوية جلميع 
عمالئه األطفال حيث يفوز 24 منهم بجوائز مغرية في 
كل سحب على أن يتم اإليداع باحلساب عن طريق أمر 

حتويل دائم ومعفى من الرسوم لعمالء زينة.

جنالء املاجد وآرش يوسف في صورة جماعية مع الطلبة

جنالء املاجد من إدارة التسويق مع أحد الطلبة

الطلبة في صورة جماعية

العنجري مع مديرة املدرسة وعدد من املعلمات

نبيلة العنجري تتسلم درعا تكرميية من إدارة املدرسة

نبيلة العنجري مع إدارة »اجليل اجلديد« وعدد من طالبات املدرسة

يوم عائلي مميز على شاطئ »الكوت« الجمعة
تدعو مدينة الفحيحيل مبجمع الكوت 
� واجهة الفحيحيل البحرية، جميع أفراد 
العائلة لالستمتاع بيوم عائلي مميز مليء 
باالنشطة واملسابقات، وذلك على شاطئ 

واجهة الفحيحيل البحرية � الكوت.
وقد قال مدير التسويق مبدينة الفحيحيل 
اسماعيل صديق »ان اليوم العائلي يهدف 
الى خلق فرصة ألفراد العائلة لالستمتاع 
بيوم اجلمعة بطريقة ممتعة ومختلفة عن 
باقي أيام االسبوع، لذا ندعو جميع أفراد 
العائلة للحض���ور الى مدينة الفحيحيل، 
خاصة مجمع الكوت الذي يتميز بواجهة 
بحرية رحبة وشاطئ جميل للترفيه عن 
أنفس���هم في هذا اليوم املل���يء بالبرامج 
الشيقة واملش���اركة مبجموعة مميزة من 
االنش���طة الترفيهية التي تناسب جميع 

أفراد العائلة«.
ويهدف الي���وم العائلي الى خلق روح 

املنافسة بني الزوار وتقريب افراد العائ لة 
من بعضهم البعض من خالل مس���ابقات 
متعددة ليوم كامل ليكون حافال بالتشويق 
واملتعة، حيث تبدأ املسابقات من الساعة 

ال� 2 وتستمر الى ال� 8.15 مساء.
وهن���اك املزيد من النش���اطات للذين 
يرغبون في التحدي، حي����ث س���يتخلل 
هذا ال����يوم م���ساب�����قات مليئة باالثارة 
والتحدي بدءا ب����االنزالق على الصابون، 
كرة الطائرة على الشاطئ، مصارعة السومو، 
أكل البطيخ وغيرها من املسابقات الشيقة، 
وس���يتم في نهاية الي���وم العائلي تكرمي 

الفائزين.
ويختت���م دعوته قائال: اننا نتطلع الى 
العائلة كب���ارا وصغارا  أفراد  اس���تقبال 
للمشاركة واالس���تمتاع بجميع االنشطة 
املقامة ف���ي الكوت � واجه���ة الفحيحيل 

البحرية.

»الوطني« ُيطلع طلبة »قيس بن عاصم« 
على أهمية االدخار والتوفير 


