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التقى سفير فنلندا
المبارك: أهمية استثمار المقومات االقتصادية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصباح سفير جمهورية فنلندا لدى 
الكويت واملقيم في الرياض السفير 

مارتي ايسوارو.

اس���تقبل النائ���ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك أمس رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي الغامن وأعضاء 
الغرفة. ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة املواضيع التي تهم 

الكويت من الناحية االقتصادية.

وأكد الش���يخ جابر املبارك خالل 
اللقاء أهمية تطوير األمور االقتصادية 
واإلجنازات التي تهدف الى استثمار 
املقوم���ات االقتصادية والعمل على 
جذب رؤوس األموال األجنبية من أجل 
الوطني  تطوير وحتسني االقتصاد 

للكويت.

إبراهيم دبدوب يستمع لشرح مديرة العالقات العامة منال املطر عن تفاصيل السباق

أكثر من 6 آالف متسابق سجلوا في سباق »الوطني« للمشي 27 الجاري
يشهد سباق البنك الوطني للمشي السنوي 
السادس عشر املقرر اقامته 27 اجلاري في اجلزيرة 
اخلضراء حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
اقباال متزايدا خالل االيام املاضية حيث بلغ عدد 
املسجلني في السباق حتى اآلن اكثر من 6 آالف 
متس����ابق من جميع األعمار واجلنسيات يتوقع 
لهم ان ينطلقوا برفقة العديد من الش����خصيات 
الرس����مية والعامة وفي مقدمتهم وزير الصحة 
د.هالل الساير الى جانب كبار املسؤولني والقياديني 
في بنك الكويت، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي 
للمجموعة ابراهيم دبدوب، والرئيس التنفيذي 
للبنك في الكويت عصام الصقر وس����ط مراقبة 
واهتمام العشرات من املتطوعني وموظفي البنك 
الوطني وتشجيع اجلماهير واألقارب واألصدقاء 

احملتش����دين على امتداد 
خط السباق.

وقال الرئيس التنفيذي 
لبن����ك الكويت الوطني � 
الكويت عصام الصقر ان 
النجاح الذي حققه سباق 
الوطني السنوي للمشي 

على امتداد السنوات اخلمسة عشرة املاضية وما 
نش����هده من اقبال منقطع النظير خالل عمليات 
التسجيل للمشاركة في هذه األنشطة في اطاللتها 
السادسة عشرة والتي جتاوز فيها عدد املسجلني 
6 آالف مشارك ومايزال يفصلنا عن موعد انطالق 
السباق عدة ايام أمر يدعو الى االعتزاز ويرجح 
ان يتجاوز العدد االجمالي للمشاركني في سباق 

هذا الع����ام الرقم 10.000 
وهو الرقم القياسي الذي 
مت تس����جيله في سباق 

الوطني العام املاضي.
وأشار الصقر الى ان 
هذه األنشطة الرياضية 
والصحي����ة، التي باتت 
تقليدا س����نويا يترقبه اجلمي����ع ويحرص بنك 
الكويت الوطني على تنظيمه ورعايته، جتسد 
ايضا التفاعل والتواصل القائم بني البنك الوطني 
ومختلف مؤسسات الدولة واملجتمع على مختلف 
األصعدة، مثلما هي منوذج للتعاون وروح املشاركة 
بني املؤسسات الرسمية واألهلية ضمن منظومة 
التكامل االجتماعي بني مختلف مؤسسات وأفراد 

املجتمع الكويتي على اختالف شرائحه.
وستكون نقطة بداية السباق، الذي تتواصل 
عمليات التسجيل فيه حتى يوم اجلمعة 26 اجلاري 
من امام املركز العلمي في الساملية، اما نقطة انطالق 
سباق النساء فستكون من امام مارينا كريسنت، 
عل����ى ان تكون نقطة النهاية واحدة للجميع في 
اجلزيرة اخلضراء، اما بالنسبة لألطفال واليافعني 
اعضاء نادي اصدقاء زينة فستكون نقطة االنطالق 
عند املدخل الرئيسي للجزيرة اخلضراء ونهايته 
عند املسرح الروماني، وسيقام في نهاية السباق 
حفل لتكرمي العشرة الفائزين األوائل من كل فئة في 
اطار برنامج ترفيهي ممتع للمشاركني وعائالتهم 
يتخلله سحب على سيارة ميني كوبر اجلديدة 

2010 جلميع املشاركني في السباق.


