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خدمات

يقام  9ديسمبر املقبل تحت شعار «نحن أقوى مع كل خطوة»

طالل التركي لـ «الراي» :سباق «الوطني» للمشي
إحدى أبرز مبادرات البنك في املسؤولية االجتماعية
| كتب هاني سيف الدين |

• متى يقام السباق؟

حوار

 جـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت 9ديسمبر املقبل موعدًا النطالق هذا
السباق املنتظر ،واخترنا الجزيرة
ال ـخ ـض ــراء ن ـق ـطــة ان ـط ــالق وحــدي ـقــة
شاطئ الشويخ على شارع الخليج
الـعــربــي نقطة وص ــول ،بحيث تبدأ
الفعالية للفئات العمرية كافة عند
الساعة  8:30صباحًا ،فيما ينطلق
سباق النساء للفئات العمرية كافة
في الساعة  8:45صباحًا ،ويتوجب
عـلــى امل ـشــاركــن ال ـتــواجــد عـنــد خط
البداية قبل انطالق السباق بنصف
ساعة.

بدأ العد التنازلي إلقامة النسخة الـ
 23من سباق البنك الوطني للمشي
 ،2017واملقرر إقامته السبت
 9ديسمبر املقبل من الجزيرة
الخضراء ،على أن تشكل حديقة
شاطئ الشويخ على شارع الخليج
العربي إلى جانب مبنى الـ «»KPC
نقطة الوصول ،وذلك بمسافة 11
كلم .وتعمل لجنة العالقات العامة
والتواصل االجتماعي لدى البنك
كخلية نحل على مدار الساعة،
للوقوف على التفاصيل قبل انطالق
• هـ ــل جـ ـ ــرى تـ ـح ــدي ــد آخـ ـ ــر م ــوع ــد
الحدث السنوي املهم ،الذي يجذب
للتسجيل؟
أنظار اآلالف من محبي هذا النوع
 الـتـسـجـيــل اإللـكـتــرونــي ب ــدأ منمن الرياضة.وتشجيعًا لكبار السن
خالل موقع ()NBKWalkathon.com
تم تخصيص سباق لفئة  60سنة
ف ــي  22أك ـت ــوب ــر امل ــاض ــي ،ويـسـتـمــر
وما فوق للرجال والسيدات ،بعدما
تلقى البنك طلبات من عدد كبير من حـتــى  22نوفمبر ال ـجــاري ،عـلــى أن
يـتــم فــي ال ـيــوم الـتــالــي فـتــح الخيمة
املتسابقني بضرورة فصل من هم
الـخــاصــة بالسباق مــن أجــل تسليم
أقل من هذه السن عن الذين تزيد
الـ ـ ـف ـ ــانـ ـ ـي ـ ــالت الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ــالـ ــرجـ ــال
أعمارهم عنه ،حتى تكون املنافسة
ً
والـ ـنـ ـس ــاء ،فـ ـض ــال ع ــن ف ـت ــح امل ـج ــال
متكافئة.
الس ـت ـق ـبــال الــراغ ـبــن ف ــي التسجيل
وكعادتها تواصل مجموعة
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادي بـ ـ ـع ـ ــد غـ ـ ـل ـ ــق الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
البابطني تقديم جوائز للمشاركني،
إذ يمكن للجميع الدخول في السحب اإلل ـك ـتــرونــي ،وه ــو يـسـتـمــر حـتــى 7
للفوز بإحدى سيارتي «رينو»  2017ديـسـمـبــر امل ـق ـبــل ،لـيـنـطـلــق الـسـبــاق
بعدها بيومن.
و.2018
وي ـس ــرن ــي أن اش ـي ــر إلـ ــى أن هــذا
وال يهدف بنك الكويت الوطني الى
السباق يعتبر الوحيد في الكويت
الربحية في هذه السباقات ،بحيث
الـ ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ــرت ـ ــب أي رسـ ـ ـ ـ ــوم ع ـلــى
تم فتح باب التسجيل مجانًا أمام
املشاركن ،إذ عملنا بدقة في سبيل
لجميع ،كما سيتم تكريم  100فائز
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى م ـن ــاف ـس ــة م ـت ـكــاف ـئــة
من الفئات كافة.
ب ــن امل ـش ــارك ــن ،وب ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه جــرى
ويغطي السباق  5فئات للرجال
ت ــوزيـ ـعـ ـه ــم عـ ـل ــى  5ف ـ ـئـ ــات ع ـم ــري ــة
ومثلها للسيدات ،وسيتم تكريم
لـلــرجــال و 5فـئــات لـلـنـســاء ،مقسمة
األبطال أصحاب املراكز العشرة
عـلــى الـنـحــو الـتــالــي :مــن  12الــى 20
األولى من كل فئة ،بحث يحصل
سنة باللون األخـضــر ،ومــن  21الى
األول على  300دينار والثاني على
 200دينار ،والثالث على  ،150ومن  35بــالـلــون األزرق الـفــاتــح ،ومــن 36
الى  49باللون األصفر ،ومن  50الى
الرابع الى العاشر على  50دينارًا،
 59باللون األسود.
باإلضافة إلى ميداليات توزع على
أم ــا ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة م ــن  60سنة
املشاركني كافة.
ومـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــوق فـ ـخـ ـص ــص ل ـ ـهـ ــا ال ـ ـلـ ــون
ووقوفًا على تفاصيل أكثر عن
األحـ ـم ــر ،وع ـل ــى املـ ـش ــارك أن يـلـتــزم
النسخة الـ  23من السباق ،كان
بارتداء الرقم املحدد من قبل اللجنة
لـ«الراي» حوار خاص مع رئيس
املنظمة.
فريق العالقات العامة والتواصل
وس ـت ـح ـتــوي ك ــل فــان ـلــة رق ــم على
االجتماعي في بنك الكويت
شريحة ذكية ليتسنى لكل متسابق
الوطني ،طالل التركي.
تتبع عــدد خـطــواتــه ،وسيتم إغــالق
وهنا نص الحوار:
نقطة بــدايــة الـسـبــاق أم ــام الـجــزيــرة
ال ـخ ـضــراء مــن قـبــل وزارة الــداخـلـيــة
فـ ــي الـ ـس ــاع ــة  7:30صـ ـب ــاح ــًا ،عـلــى
أن ت ـتــوافــر ب ــاص ــات لـلـنـقــل ف ــي يــوم
ال ـس ـب ــاق م ــا ب ــن نـقـطـتــي االن ـط ــالق
وال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،كـ ـم ــا سـ ـتـ ـت ــوف ــر ن ـق ــاط
تـ ــوزيـ ــع امل ـ ـ ــاء ع ـل ــى ط ـ ــول امل ـس ــاف ــة،
وي ـس ـت ـب ـع ــد كـ ــل م ـت ـس ــاب ــق يـحـصــل
على مسـ ــاعدة خارجية باستثناء
املـ ـس ــاع ــدة ال ـط ـب ـي ــة.وس ـي ـت ــم ت ـكــريــم
الفائزين في الساعة  10:30صباحًا،
على أن يشرف على النتائج حكام
معتمدون من قبل االتحاد الكويتي
أللعاب القوى.
ونـ ـشـ ـي ــر هـ ـن ــا إل ـ ــى أن ال ـف ــرص ــة
م ـت ــاح ــة أمـ ـ ــام املـ ـش ــارك ــن ك ــاف ــة فــي
الـسـبــاق لـلــدخــول بالسحب والـفــوز
بـ ــإحـ ــدى سـ ـي ــارت ــي «ريـ ـ ـن ـ ــو» 2017
و 2018املـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـ ـ ـب ـ ــابـ ـ ـط ـ ــن ،إذ س ـ ـي ـ ـجـ ــري وضـ ــع
صندوق سحب الجوائز في حديقة
شاطئ الشويخ .ليس هــذا فحسب،
ف ـقــد حــرص ـنــا ع ـلــى تــوف ـيــر أنـشـطــة
لألطفال في حديقة شاطئ الشويخ
ً
ابتداء من الساعة  9صباحًا وحتى
 12ظـهـرًا ،إذ ستكون هــذه األنشطة
ب ـ ــإدارة نـ ــادي فـلـيــرفـتـنــس وتـشـمــل
تسلق ال ـج ــدران ،والـقـفــز مــن اإلطــار
والـحـلـقــات املـعـلـقــة ،والـ ـت ــوازن على
ألواح خشبية ،والتسلق على حبال
معلقة أو الــزحــف أسـفــل الـحــواجــز،
ورسم على الوجوه.

سباق «الوطني» ...نجاح متزايد من سنة إلى سنة

طالل التركي

• ما هي الفئات املشاركة؟

 يحرص البنك على إطــالق هذهامل ـبــادرة سنويًا ومـنــذ  23عــامــًا ،من
أج ــل تـشـجـيــع أف ـ ــراد امل ـج ـت ـمــع كــافــة
ع ـل ــى خ ـ ــوض غ ـ ـمـ ــاره ،وه ـ ــو س ـبــاق
عــائـلــي فــي امل ـقــام األول ي ـشــارك فيه
األبناء واألمهات واألبناء.
ويـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث ال ـس ـن ــوي
إح ـ ـ ــدى أب ـ ـ ــرز م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـبـ ـن ــك فــي
امل ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ويـعـكــس
ال ـتــزامــه بــدعــم الـفـعــالـيــات ال ـتــي من
شــأن ـهــا دفـ ــع ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ق ــدم ــًا بـمـخـتـلــف أوج ـه ـهــا الـصـحـيــة
والرياضية والتعليمية.

ّ
• هــا أطلعتنا على الجوائز املقدمة
ألصحاب املراكز املتقدمة؟
 ل ـقــد سـعـيـنــا ال ــى تــوس ـيــع رقـعــةالتكريم إيمانًا منا بضرورة تشجيع
املشاركن ،وفي ضوء ذلك سيحصل
أصـحــاب املــراكــز الـعـشــرة االول ــى من
ك ــل ف ـئ ــة وب ـم ـج ـم ــوع  100مـتـســابــق
على جوائز.بمعنى أن صاحب املركز
األول فــي كــل فـئــة ي ـنــال  300دي ـنــار،
وال ـثــانــي  200دي ـن ــار ،وال ـثــالــث 150
دي ـن ــارًا ،وم ــن الــرابــع وحـتــى العاشر
 50ديـنــارًا ،باإلضافة إلــى ميداليات
توزع على املشاركن كافة.

قيادات البنك خالل تتويج الفائز بسحب «الجوهرة» العام املاضي

• مـ ــا هـ ــو شـ ـع ــار الـ ـسـ ـب ــاق وس ـبــب
اختياره؟
 ي ـح ـمــل ال ـس ـب ــاق شـ ـع ــار «ن ـحــنأقـ ـ ــوى ...م ــع ك ــل خ ـط ــوة» وك ــن ج ــزءًا
من  100مليون خطوة ،حيث سيتم
ال ــوص ــول ال ــى ه ــذا ال ــرق ــم م ــن خــالل
م ـشــاركــة  8000عـ ـ ـ ّـداء ،ع ـلــى أن يتم
استبعاد ما يزيد على هذا الرقم.
• ما هي الجهات الداعمة للسباق؟
 ي ـف ـت ـخــر ال ـب ـن ــك ال ــوطـ ـن ــي بــأنــهأول امل ـبــادريــن فــي إط ــالق املـهــرجــان
ال ــري ــاض ــي األضـ ـخ ــم م ــن ن ــوع ــه فــي
الكويت منذ  23عــامــًا ،دعـمــًا لقطاع
الصحة والرياضة في البالد.
ونـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــداء ب ـ ــال ـ ـن ـ ـج ـ ــاح
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي يــواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاق
الس ـ ــنوي تحقيق ـ ــه ع ــامًا بعد آخر،
وب ــامل ـش ــارك ــة ال ـج ـمــاه ـيــريــة الــالف ـتــة
الـ ـت ــي تـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـت ــوقـ ـع ــات دائـ ـم ــًا.
واسـ ـم ــح ل ــي ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة أن
أشيد بالدعم والتعاون امللموس من
مختلف الــوزارات واملؤسسات ،وفي
مقدمتها وزارتــا الصحة والداخلية
إلى جانب االتحاد الكويتي أللعاب
ال ـقــوى ال ــذي يــوفــر نـحــو  100حـكــم،
بـهــدف ضـمــان نـجــاح الـسـبــاق الــذي
بات الجميع ينتظره.

تسجيل مجاني
للمشاركة في السباق
حتى  22الجاري
السباق يمتد على  11كلم
من الجزيرة الخضراء
إلى حديقة شاطئ الشويخ
 5فئات عمرية من الجنسني
تشارك بالسباق...
وفرصة للفوز بسيارتي
«رينو»  2017و2018
ملتزمون بدفع التنمية
االجتماعية بمختلف أوجهها

ّ
تعرفوا على طبيعة العمل املصرفي

طلبة «األمل املشتركة»
 ...في ضيافة «الوطني»
اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ــوطـ ـن ــي
مجموعة من طلبة مدرسة األمل املشتركة،
في زيــارة ميدانية للتعرف عن كثب على
طـبـيـعــة ال ـع ـمــل امل ـصــرفــي وأسـ ـل ــوب عمل
إداراته املختلفة.
وراف ـ ـ ــق ال ـط ـل ـبــة ف ــي جــول ـت ـهــم مــوظــف
متخصص بلغة اإلشـ ــارة لـيـقــدم للطلبة
ال ـشــرح ال ــواف ــي ،حـيــث زاروا متحف بنك
الوطـ ـ ــني وتعرف ــوا من خالل املعروضات
والـ ـش ــاش ــات امل ـت ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة عـ ـ ـ ـ ـ ـلــى ت ــاري ــخ
ال ـك ــوي ــت ،وأب ـ ــرز املـحـطـ ـ ــات الـتـ ـ ـ ـ ـ ــاريـخـيــة

امل ـه ـم ــة وت ـفــاص ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تــأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــس بـنـ ـ ـ ـ ــك
الكـ ــويــت.
وك ــان فــي استقبال الطلبة مسؤولون
من إدارة العالقات العامة ،ورافقوهم في
جــولــة تـعــريـفـيــة شـمـلــت إداراتـ ـ ــه والـقــاعــة
امل ـصــرف ـيــة ،ك ـمــا ق ــام ــوا ب ـجــولــة ف ــي قسم
صناديق األمــانــات ،وتعرفوا على أهمية
تــوافــرهــا لجهة تــأمــن الـحـمــايــة واألم ــان
للمقتنيات الثمينة ،قبل أن يحصلوا على
ش ـه ــادات تـقــديــريــة وه ــداي ــا تــذكــاريــة في
نهاية الزيارة.

وأك ـ ــد «ال ــوطـ ـن ــي» ح ــرص ــه دائـ ـم ــًا على
اسـتـضــافــة الـطـلـبــة مــن مختلف امل ــدارس
في الكويت ،من منطلق اهتمامه بالقطاع
التعليمي ،وبغية فتح قـنــوات التواصل
م ــع ال ـش ـبــاب وال ـت ـع ــرف ع ـلــى اهـتـمــامــاتــه
عن كثب ،وتوظيف هــذه االهتمامات من
خ ــالل ال ـخــدمــات ال ـجــديــدة ال ـتــي يقدمها
لهذه الشريحة الحيوية من العمالء ،ومن
خالل العديد من الفرص التدريبية التي
يوفرها مثل التدريب امليداني وبرنامج
التدريب الصيفي.

مسؤولو العالقات العامة ّ
يتوسطون الطلبة الزائرين
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