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 االحد  ٢٧  فبراير  ٢٠١١   

 ٥٠ عاماً من المجد 

 جانب من السيارات التي عبرت مركز النويصيب

 بعض األطفال مع موظفي «بيتك» 

 جناح البنك في «األڤنيوز»

 كمية من «الفوم» الذي مت ضبطه محمد عبدالرحمن وبالل اخلميس استقبال بالورود احتفاال باالعياد

 زحام في النويصيب

 رجال الجمارك مرابطون على ثغورهم لحماية البالد من األخطار
  وأكثر من ٢٥ ألف مسافر دخلوا البالد خالل يومين

 عبدالهادي العجمي
  رجال اجلمارك جنود مجهولون فهم يعتبرون ســــدا منيعا أمام من 
تسول له نفسه إدخال أو تهريب كل ما قد يهدد األمن الداخلي للبلد أو 
يفتك بثروتها احلقيقية املتمثلة في شبابها وإذا كان رجال القوات املسلحة 
يرابطون على احلدود ليذودوا عن بالدهم ويحفظوا لها أمنها اخلارجي 
ويحموها من أي سوء فإن رجال اجلمارك زرعوا احلدود أمنا في مواقع 
عملهم البرية واجلوية والبحرية. «األنباء» أخذت على عاتقها مسؤولية 
تسليط الضوء على ما يقوم به رجل اجلمارك في عمله فتوجهنا الى مركز  
جمرك النويصيب والتقينا رئيس فريق املنافذ البرية محمد عبدالرحمن 
وعضو اللجنة االحتفالية للجمارك بالل اخلميس امس اجلمعة والذي 
صادف الذكرى اخلمسني لعيد االستقالل حيث أقامت اللجنة االحتفالية 
للجمارك حفال مبناسبة مرور خمســــني عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير ومرور ٥ سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم. في البداية التقينا رئيس فريق املنافذ البرية محمد عبدالرحمن 

فتحدث قائال: جاء هذا االحتفال بتوجيهات من مدير عام اإلدارة العامة 
للجمارك ابراهيم الغامن وبالتنسيق مع اللجنة االحتفالية التابعة للجمارك 
حيث مت توزيع الهدايا على جميع املسافرين القادمني للكويت مبشاركة 
اشــــقائهم الكويتيني الدخال البهجة الى نفوس االطفال واسرهم وأشار 
عبدالرحمن الى ان هذه االحتفالية والتي تعتبر املرة األولى التي تقوم 
بها االدارة العامة للجمارك تأتي مبناسبة مرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير و٥ ســــنوات على تولي صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمد مقاليد احلكم ولفــــت الى ان الهدايا تقدم جلميع 
املســــافرين القادمني للكويت في جميع املنافذ  اجلمركية. ومن جانبه 
قال عضو اللجنة االحتفالية بالل اخلميس ان إجمالي املسافرين الذين 
دخلــــوا الكويت أمس األول وصل عددهم الى ١٣١٣٦ ويوم أمس اجلمعة 
حتى الساعة ١٢ ظهرا وصل العدد الى اكثر من ١٢٠٠٠ مسافر من مواطني 
مجلس التعاون دخلوا الكويت للمشاركة في احتفاالت االعياد الوطنية 
ولفت اخلميس الى ان العدد في تزايد كبير، وقال اخلميس انه مت منع 

االجازات علــــى املوظفني واملوظفات خالل هذه الفترة نظرا لتوافد عدد 
كبير من املســــافرين للكويت مشيرا الى ان هناك رقابة شديدة ودقيقة 
في تفتيش املركبات ونأمل من املســــافرين ان يقدروا عملنا ألننا نعمل 
للصالح العام وتضييق اخلناق على املهربني الذين يحاولون استغالل 
مثل هذه الفرص. وقال اخلميس: متت مصادرة أعداد كبيرة من «الفوم» 
اثناء محاولة ادخالها البالد، حيث ان هناك تعليمات مشددة من القيادة 
العليا للجمارك بهذا الشــــأن وحول االحتفــــال الذي أقامه مركز جمرك 
النويصيب قال اخلميس: انتهزنا فرصة قدوم اشقائنا من دول مجلس 
التعاون ملشاركة اشقائهم في الكويت االحتفال باالعياد الوطنية فقمنا 
بتوزيع هدايا وكتيبات على جميع املســــافرين بهذه املناسبة العزيزة 
خاصة انها ثالثة اعياد عزيزة على قلوب جميع الكويتيني وثمن اخلميس 
الدور الكبير ملدير االدارة العامة للجمارك ابراهيم الغامن الذي يحرص 
علــــى كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالعمــــل اجلمركي ودعمه الالمحدود 

البنائه رجال اجلمارك. 

 «األنباء» التقتهم وشاركتهم احتفاالتهم باألعياد الوطنية

 «بيتك» يستقبل األطفال في فرع «األڤنيوز» ويقدم لهم الهدايا

 اســــتقبل فرع بيت التمويل الكويتي (بيتك) في 
مجمع األڤنيوز، مجموعة من األطفال ومت توزيع الهدايا 
عليهم، وذلك ملشاركتهم أجواء االحتفاالت التي تعيشها 
الكويت مبناسبة اليوبيل الذهبي الستقاللها، ومرور 
٢٠ عاما علــــى التحرير و٥ أعوام على تولي صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  ومت تعريف األطفال ببعض أنواع املعامالت الشرعية 
التي يقدمها «بيتك» واألعمال املصرفية بشــــكل عام 

واطلعوا علــــى بعض األجهزة اخلاصــــة باخلدمات 
املصرفية مثل آالت عد النقود وأجهزة السحب اآللي، 
كما تعرف األطفال على حساب «بيتي» ونادي بيتي 
الصغير الذي ميكنهم من ممارسة هوايات وأنشطة 

متعددة.
  ويساهم «بيتك» في أنشطة مدينة الكويت مصغرة 
املقامة حاليا في مجمع األڤنيوز كالوطنية، اتيجي، 
والتي يشارك فيها كذلك مجموعة من األطفال والشباب 

لبناء منوذج مصغر من سور الكويت ببواباته يحاكي 
الواقع القائم.وتهدف هذه الفعاليات املوجهة لشريحة 
األطفال الى إشراكهم في االحتفال باملناسبات الوطنية 

وغرس الروح الوطنية لديهم. 
  وتأتي هذه املبادرات ضمن برنامج حافل يشارك 
من خالله «بيتك» في احتفــــاالت الكويت الوطنية، 
يتضمن البرنامج العديد من األنشطة التراثية والثقافية 

واالجتماعية. 

 لمشاركتهم أجواء االحتفاالت التي تعيشها الكويت

 «بوبيان» يتواجد في «األڤنيوز»
  طوال عطلة االحتفاالت

 أعلن بنك بوبيان عن تواجده في مجمع األڤنيوز 
خالل عطلة احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير و٥ سنوات على 
تولي صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم وذلك إلتاحة الفرصة للمواطنني واملقيمني 
للمشاركة في مسابقته التاريخية. وتتيح مسابقة 
تاريخ الكويت التي أطلقها البنك قبل حوالي الشهر 
 GMC تقريبا للمشاركني فيها فرصة الفوز بسيارة
أكاديا الى جانب عدد مــــن أجهزة االيفون وااليباد 
وذلك من خالل االجابة عن مجموعة من األســــئلة 

التي تتعلق بتاريــــخ الكويت. وقال البنك في بيان 
صحافي ان املسابقة تهدف الى اذكاء روح الوطنية 
لدى املواطنني الى جانــــب تذكيرهم بجزء هام من 
تاريخهم وتعريف املقيمني بتاريخ الكويت حيث ان 
قراءة النبذة التاريخية املعدة تعتبر الطريق الى حل 

األسئلة اخلمسة التي تتضمنها املسابقة.
  وبني انه ميكن احلصول على استمارة املشاركة 
في املسابقة من خالل زيارة جناح البنك في مجمع 
األڤنيوز وقراءة محتوى املسابقة واالجابة عن االسئلة 

ومن ثم الدخول في السحب املقرر غدا. 
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