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35
شركات الكويت تعود للربحية في 2010 مسجلة 7.1 مليارات دوالر

»املركز«: أرباح الشركات في اخلليج منت 25% على أساس سنوي

عادت الشركات الكويتية إلى النمو 
اإليجابي في 2010، وسجلت هذه 
الشركات واحدة من أسرع معدالت 
النمو في األرباح وصلت إلى 7.1 
مليارات دوالر مقابل اخلس���ائر 
التي سجلتها في 2009 وبلغت 
آنذاك 438 مليون دينار، ومن بني 
أبرز الش���ركات أداء كل من بنك 
الكويت الوطني وزين، على الرغم 
من أن األخيرة سجلت أرباحها 
االس���تثنائية من بيع أصولها 
اإلفريقية لصالح شركة بهارتي 

بقيمة 5.7 مليارات دوالر في العام 
املاضي. إال أن أرباح قطاع العقار 
انكمشت بنسبة 38% على األساس 
الس����نوي في 2010. وبقي قطاع 
البنوك راكدا مع اس����تمرار تآكل 
املخصص����ات املرتفعة للمحصلة 
النهائية وسط سيناريو انخفاض 

معدل القروض.

الكويت

انه وبعد  التقري���ر  وأضاف 
عامني متتالني من تكبد اخلسائر، 

أش����ار تقرير صدر عن شركة 
املركز املالي الكويتي »املركز« إلى 
الثالث من  أنه وحتى األس����بوع 
مارس 2011، بلغت نسبة الشركات 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي أعلنت عن أرباحها من حيث 
القيمة السوقية 90%، بينما بلغت 
نس����بتها من حيث عدد الشركات 
72%، ولفت التقرير إلى أن نسبة 
الس����عودية من  إعالن الشركات 
حيث القيمة السوقية بلغت %100، 
في حني كانت النسبة األدنى في 
البحرين حيث بلغت 69%. ووفقا 
إلعالن الشركات اخلليجية كانت 
السعودية األولى في املنطقة بنسبة 
95%، بينم����ا الكويت 37%. وقال 
تقرير املركز إنه وخالل 2010، منت 
أرباح الش����ركات في دول مجلس 
التعاون اخلليجي بنسبة 25% على 
األساس السنوي لتبلغ بذلك 43.1 
مليار دوالر، وكانت هذه األرباح 
مدفوعة بزيادة مكاسب قطاعات 

السلع واالتصاالت والبنوك.

السعودية

إن الشركات  التقرير  وأوضح 
السعودية التي بلغت تغطيتها %100 
سجلت منوا سنويا في أرباحها بلغ 
34% لتبلغ 20.8 مليار دوالر في 
2010 بفضل قطاع السلع، واستفادت 
أرباح الشركات السعودية من الدعم 
الذي وفره قطاع السلع وعلى رأسه 
شركة سابك التي سجلت أرباحا 

إيرتيل الهندية.
وقال التقرير انه خالل 2010، 
الش���ركات اإلماراتية  س���جلت 
تراجعا س���نويا بنس���بة %47 
أرباحها لتبلغ 4.8 مليارات  في 
دوالر، وزاد الطني بلة مستوى 
األداء الضعي���ف لقطاع العقار. 
وتأثر األخير بنتائج شركة الدار 
العقارية التي تكبدت خس���ائر 
بنح���و 3.5 ملي���ارات دوالر في 
العام املاضي مقارنة مع األرباح 
التي سجلتها في 2009 وبلغت 

حينها 228 مليون دوالر.

أسواق أخرى

وأش����ار تقرير املرك����ز إلى ما 
تعرضت له أرباح الشركات القطرية 
والتي هبطت تقريبا بنسبة %20 
على األساس الس����نوي في 2010 
باملقارنة مع النمو السنوي الذي بلغ 
في 2009 نحو 26%، ويعود السبب 
الرئيسي في ذلك إلى املكاسب التي 
العقارية  إزدان  سجلتها ش����ركة 
وبلغت 2.3 مليار دوالر في الربع 
األخير من 2009. من جهتها، زادت 
أرباح الشركات العمانية بنسبة %15 
على األس����اس السنوي في 2010، 
بفضل قطاع اخلدمات املالية. كذلك 
س����جلت القطاعات املصرفية في 
البحرين وعمان وقطر منوا سنويا 
بنسبة 72% و29% و11% على التوالي 
خالل 2010 وهو ما يؤكد على اجتاه 

التعافي.

»االستثمارات الوطنية«: عدم استيعاب نص املادة 271
من الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال وراء تراجع سيولة البورصة

أوضح التقرير األسبوعي لشركة االستثمارات 
الوطنية انه وبنهاية تداول األسبوع املاضي، بلغت 
القيمة السوقية الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 32.9 مليار دينار بارتفاع قدره 
117.5 مليون دينار وما نسبته 0.4% مقارنة مع 

نهاية األسبوع قبل املاضي والبالغة 32.78 مليار 
دينار وانخفاض قدره 3.45 مليارات دينار وما 

نسبته 9.5% عن نهاية 2010.
وقد أنهى سوق الكويت لألوراق املالية تعامالته 

هذا األسبوع على حتسن في أدائه، وذلك باملقارنة 
مع أدائه خالل األسبوع املاضي، حيث حققت 
 )NIC50 املؤشرات العامة )السعري ـ الوزني ـ

مكاسب بنسب بلغت 0.3% و0.9% على التوالي، 
وعلى النقيض فقد تراجع مستوى املتغيرات العامة 

)املعدل اليومي للقيمة املتداولة ـ الكمية ـ عدد 
الصفقات( بنسب بلغت 10% و8% و13% على التوالي، 
هذا وبلغ متوسط املعدل اليومي للقيمة املتداولة 31 
مليون دينار خالل األسبوع باملقارنة مع متوسط 

35 مليون دينار لألسبوع قبله.
وفي ظل موازاة حركة تداول سوق الكويت 
لألوراق املالية وحساسيتها لتطورات األزمة 

السياسية التي وإن أخذت أبعادا جديدة خالل 
األيام احلاضرة من ناحية انتشار رقعتها جغرافيا 
إال انها وعلى صعيد دول منطقة مجلس التعاون 

اخلليجي قد بدأت تأخذ منحنى أكثر هدوءا السيما 
بعد إعالن البحرين حلالة السالمة الوطنية، وهو ما 
انعكس بشكل مباشر نحو استقرار اداء األسواق 
املجاورة، حيث انه من الصعوبة مبكان ان ينعزل 
السوق احمللي بحركته دون ان تكون متوافقة مع 

حركة األسواق األخرى، وهذا ما حصل، حيث 
كانت حصيلة عائد األسبوع موجبة رغم تدني 

معدالت السيولة من حيث القيمة والكمية بنسب 
معقولة وإن كنا نعتقد ان انخفاضها يعود الى نفاذ 
الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق املال وما ترتب عليها 

من حتفظ الفعاليات االستثمارية مبحاولة لقراءة 
متطلباتها أو جتنب الوقوع في محاذيرها، اذ تنص 

املادة 271 على تقدمي عرض شراء جميع األسهم 
املصدرة في حال بلوغ امللكية نسبة 30% ومن غير 
الواضح وضع تلك املادة بشأن امللكيات املوجودة 

فوق ذلك السقف قبل نفاذ القانون، وما هو الوضع 
القانوني لتلك املساهمة ان ارتفعت نسبتها احلالية 
مبعدل سهم واحد او مبقدار وحدة واحدة، كل تلك 
التساؤالت وغيرها ال شك انها بحاجة الى تفصيل 
واضح ال يحتمل اللبس، وفي هذا الصدد ال بد من 
قيام اجلهات املعنية بورش عمل وندوات تثقيفية 

عن كل فصل من الفصول الـ 11 في الالئحة 
لتجنيب ارتكاب تلك األوساط ملخالفات بحسن نية 

او عن جهل لتفسير موادها.

اخلالد: »مؤسسة البترول« ترعى »إجناز شباب« 
حلرصها على دعم مشاريع الشباب

القرارات امللكية وأسعار النفط 
ترجح منو االقتصاد السعودي إلى %5.6 

الرياض � يو.بي.آي: توقع تقرير اقتصادي أن يقفز 
معدل النمو في االقتصاد السعودي العام احلالي إلى 
5.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ العام 2005 مرجعا 
السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما 
عمدت اململكة إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص 

الناجم عن تراجع اإلمدادات الليبية.
وأشار التقرير الصادر من دائرة االقتصاد والبحوث 
في »جدوى لالستثمار« السعودية إلى أن حجم اإلنفاق 
الذي تضمنه املرس����ومان امللكيان سيعوض ضعف 
األوض����اع االقتصادية في املنطقة وتراجع ش����هية 

املستثمرين األجانب.
ولفت إل����ى أن الزي����ادة في اإلي����رادات النفطية 
ستضمن تغطية اإلنفاق احلكومي اإلضافي اجلديد 
الذي س����يتوزع على سنوات عدة ولن يسبب عجزا 
في امليزاني����ة إلى جانب أن زيادة اإليرادات النفطية 
ستدفع فائض احلس����اب اجلاري إلى ما يعادل %20 

من الناجت اإلجمالي.
وأكد التقرير أن هناك سياسات أخرى مت إعالنها 
سترفع من مستويات الدخل وبالتالي القوة الشرائية 
للمواطنني متوقعة أن ينمو الناجت اإلجمالي الفعلي 
بنحو 5.6% هذا العام ليسجل أعلى مستوى له منذ 
ع����ام 2005 واعتبر التقرير أنه باإلمكان الس����يطرة 

على التضخم الناجم عن اإلنفاق االستهالكي الكبير 
وموازنته جزئيا.

وتوقع التقرير أن يسجل إنتاج اململكة خالل العام 
2011 مستوى يفوق إنتاج العام املاضي بنحو %7.

رغم ذلك تظل هناك ع����الوة مخاطر كبيرة على 
أس����عار النفط التي قفزت لتتجاوز مستوى ال� 100 

دوالر للبرميل.
وتوقع جدوى حدوث انخفاض في سعر وحجم 
إنتاج النفط على حد سواء في العام 2012 مع تراجع 

حدة التوترات اإلقليمية.
وتأتي أقرب التقديرات بشأن اإلنتاج السعودي 
من املوقع اإللكتروني »للمبادرة املشتركة لبيانات 
النفط« الذي تديره ن���دوة الطاقة الدولية »وهي 
تعتمد على البيان���ات التي تقدمها الدول املنتجة 
واملستهلكة« لكنها تغطي الفترة حتى يناير فقط 
وتش���ير إلى ارتفاع حجم اإلنتاج إلى 8.5 ماليني 
برمي���ل يوميا بزيادة قدره���ا 150 ألف برميل في 

اليوم مقارنة بديسمبر.
وقال التقرير ان زي����ادة مرتبات موظفي الدولة 
15% التي بدأ تطبيقها منذ أغس����طس 2005 أسهمت 
على األرجح في ارتفاع التضخم الذي شهدته املرحلة 

الالحقة.

خدمة كبيرة لطالب اجلامعة من 
خالل تأهيلهم علميا ونفس���يا 
على أي���دي مدربني متخصصني 
في مجاالت العمل املختلفة مما 
يساعد على توفير كوادر وطنية 
قادرة على تعزيز خطوات التنمية 

وتطوير مؤسسات الدولة.
وأعرب اخلالد عن س���عادته 
باملبادرات التي وصفها بالرائعة 
من قبل الشباب الكويتي، مشيرا 
إلى اآلثار اإليجابية لتك املبادرات 
التي جتري  ولألجواء الصحية 
فيها مما يدفع الشباب للمشاركة 
بإيجابية في كل األنشطة الهادفة 
إلى خدمة وطننا العزيز، مشيرا 
إلى نية املؤسسة رعاية احللقة 
النقاش���ية املصاحبة ملش���روع 
»إجناز ش���باب«، وكذلك رعاية 

ملتقى »إجنازي بيدي«.

قال العضو املنتدب للعالقات 
احلكومية والبرملانية والعالقات 
العام���ة واإلعالم في مؤسس���ة 
البترول الكويتية الشيخ طالل 
اخلالد الصباح ان املؤسسة ومن 
منطلق مسؤوليتها االجتماعية 
حترص عل���ى دعم األنش���طة 
والفعاليات الشبابية التي تنمي 
قدرات الشباب وتساعدهم على 
اكتشاف ذواتهم، فضال عن دعم 
املشاريع الطموحة التي تساعد 
على دفع الشباب للمشاركة في 
العملية التنموية التي تشهدها 

الكويت.
وأوضح اخلالد في تصريح 
صحافي مبناسبة رعاية املؤسسة 
ملشروع »إجناز شباب« أن فكرة 
املشروع تعد من االفكار الرائدة 
على املستوى احمللي، وهي تقدم  الشيخ طالل اخلالد

البحرين مازالت تتوقع منوًا بـ 4.5% لالقتصاد
املنامة ـ رويترز: قالت حكومة البحرين أول من أمس انها مازالت تتوقع ان يحقق اقتصادها منوا قدره 
4.5% هذا العام رغم ان محللني خفضوا توقعاتهم بسبب االضطرابات التي أضرت بشدة باملركز املالي 

ملنطقة اخلليج. وسحقت احلكومة األسبوع املاضي احتجاجات مطالبة بالدميوقراطية قادتها الغالبية 
الشيعية ضد ما تعتبره متييزا ضدها في اململكة التي حتكمها أسرة سنية. وفرضت السلطات األحكام 

العرفية واستدعت قوات من جارتيها اخلليجيتني اململكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
للمساعدة في استقرار الوضع. وقالت متحدثة باسم احلكومة في مؤمتر صحافي ان وزير املالية الشيخ 

أحمد بن محمد آل خليفة »أكد ان اقتصاد البحرين حافظ على أدائه القوي خالل األحداث املاضية ومازلنا 
نتطلع لتحقيق معدالت النمو التي سبق ان أعلن عنها والتي تبلغ 4.5%«. وفي استطالع لـ »رويترز« 

هذا الشهر خفض محللون توقعاتهم لنمو الناجت احمللي االجمالي للجزيرة هذا العام إلى 3.4% من %4.2 
كانوا توقعوها في ديسمبر املاضي. ولم تعلن احلكومة حتى اآلن بيانات الناجت احمللي اإلجمالي للعام 

2010 وسط توقعات حملللني بنمو قدره 4%. وتباطأ النمو االقتصادي في البحرين ـ التي يشكل القطاع 
املالي حوالي ربع ناجتها احمللي اإلجمالي ـ في الربع الثالث من العام املاضي إلى 4.3% على أساس سنوي 

بسبب ركود تعافي القطاعني املالي والعقاري اللذين تضررا من األزمة العاملية. وأثارت االضطرابات 
السياسية التي بدأت في فبراير سلسلة تخفيضات لديون البحرين من مؤسسات التصنيف االئتماني 

العاملية ودفعت تكاليف التأمني على ديون البالد إلى أعلى مستوياتها في 20 شهرا. وقال مصرفيون ان 
املستثمرين يحولون أموالهم من البحرين ـ التي يوجد بها صناعة للتمويل اإلسالمي بقيمة 66 مليار 
دوالر ـ رغم انه من الصعب تقدير حجم التدفقات الرأسمالية من اجلزيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.2 
مليون نسمة بسبب نقص البيانات. وتعهدت دول عربية خليجية أكثر ثراء بتقدمي 10 مليارات دوالر 

للبحرين على مدى 10 سنوات لتحسني أحوال السكن وتخفيف التوترات االجتماعية.

خالل عموميتها العادية وغير العادية في 3 أبريل املقبل

»مراكز« : توزيع أسهم منحة بنسبة %10
وزيادة رأس املال إلى 11.550 مليون دينار

)مائة وخمسة ماليني سهم( قيمة 
كل س����هم 100 فلس )مائة فلس( 
مدفوعة بالكامل وجميع األس����هم 
نقدية وعينية«، حيث سيتم تعديله 
ليصبح بعد التعديل: »حدد رأسمال 
الشركة مببلغ 11.550.000 دينار 
)فقط احد عشر مليون وخمسمائة 
وخمسون ألف دينار( موزعة على 
115.550.000 سهم )مائة وخمسة 
عشر مليون وخمسمائة وخمسون 
ألف سهم( قيمة كل سهم 100 فلس 
)مائ����ة فلس( مدفوع����ة بالكامل 
وجميع األسهم نقدية وعينية«. 

قالت مدير عام قطاع التمويل 
التجارة  واإلدارة بش����ركة مراكز 
العقاري����ة »مراك����ز« دالل فاضل 
انه بعد موافقة س����وق  بهبهاني 
الكويت لألوراق املالية واعتمادها 
املالية للش����ركة، فقد  البيان����ات 
حددت وزارة التجارة والصناعة 
يوم األح����د 3 ابريل املقبل موعدا 
النعقاد اجلمعية العمومية العادية 
وغير العادية لشركة مراكز التجارة 

العقارية.
واضافت بهبهاني في تصريح 
صحافي ان جدول أعمال اجلمعية 
العمومية العادية سوف يتضمن 

البنود التالية:
1- االستماع إلى تقرير مجلس 
اإلدارة عن أعمال الش����ركة وعن 
مركزها املالي للسنة املالية املنتهية 
بتاري����خ 2010/12/31 واملوافق����ة 

عليه.
2- االستماع إلى تقرير مراقبي 
احلس����ابات في البيان����ات املالية 
اخلتامية للس����نة املالية املنتهية 
بتاري����خ 2010/12/31 واملصادق����ة 

عليه.
امليزانية  3- املصادقة عل����ى 
العامة للشركة كما في 2010/12/31 

وبيان األرباح واخلسائر.
4- املوافقة على توزيع أسهم 
منحة بنس����بة 10% من رأس املال 
املدفوع عن السنة املالية املنتهية 
في 2010/12/31 بناء على توصية 

مجلس اإلدارة. 
5- املوافق����ة عل����ى تفويض 
مجلس اإلدارة ببيع وشراء أسهم 
الشركة في حدود 10% من مجموع 
رأس املال وملدة )12( شهرا وفقا ملا 

ينص عليه القانون.
املوافقة على إخالء طرف   -6
أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف 
ذات الصلة وإبراء ذمتهم عن كل 
القانونية  ما يتعلق بتصرفاتهم 

لغاية 2010/12/31.
7- تعي����ني أو إع����ادة تعيني 
مراقبي احلس����ابات للسنة املالية 
اإلدارة  2011 وتخوي����ل مجل����س 

بتحديد أتعابهما.
اما بالنس����بة جل����دول أعمال 
اجلمعية غير العادية للش����ركة، 
فبينت بهبهاني انه يتضمن زيادة 
رأسمال شركة مراكز العقارية من 
10.500.000 دينار إلى 11.550.000 
دينار بتوزيع أسهم منحة مجانية 
بنس����بة 10% للمساهمني املقيدين 
في سجالت الشركة بتاريخ انعقاد 
اجلمعية العمومية، باالضافة الى 
تعدي����ل املادة رقم )5( من النظام 
األساسي واملادة رقم )6( من عقد 

التأسيس. 
حيث كان النص االصلي قبل 
التعديل قد »حدد رأسمال الشركة 
مببلغ 10.500.000 دينار)عشرة 
ماليني وخمس����مائة ألف دينار( 
دالل بهبهاني موزعة على 105.000.000 س����هم 

مجموعات أجنبية تقتنص أراضي 
زراعية في جنوب السودان

قطر تعتزم زيادة اإلنفاق
في ميزانية 2012/2011

تراجع مبيعات املنازل 
األميركية في فبراير

اخلرطوم � رويترز: قال تقرير ان شركات أجنبية 
اقتنصت مس���احات كبيرة من األراضي في جنوب 
السودان خالل الس���نوات القليلة املاضية ما يهدد 
امدادات الغذاء ويخاطر بتشريد السكان احملليني إذا 

خرج عن نطاق السيطرة.
وأصبح السودان أحد البقاع الساخنة لالستحواذ 
على أراض زراعية في أفريقيا وهو ما بات هدفا لدول 
تس���عى لتأمني امداداتها الغذائية مثل الصني ودول 

اخلليج العربية.
وح���ذرت جماعات حقوقية مما تعتبرها مخاطر 
»استيالء على األراضي« ستؤدي لتفاقم مشاكل اجلوع 

والتوترات السياسية في الدول االفريقية الفقيرة.
وقالت دراس���ة مع���دة جلماعة الدعم الش���عبي 
النرويجية إن من املعتقد أن كثيرا من االستثمارات 
االجنبية في األراضي السودانية تتم في الشمال إال 
أن هناك عددا كبيرا  بشكل مفاجئ من االستثمارات 

الزراعية الكبيرة في جنوب السودان.
وم���ن املنتظر أن يصبح جنوب الس���ودان الذي 
عصفت به حرب أهلية في معظم السنوات اخلمسني 
املاضية أحدث دولة في افريقيا بعدما صوت لصالح 
االنفص���ال عن اخلرطوم. ومازالت املنطقة تش���هد 
توترات قبيل االستقالل املتوقع في يوليو مع اندالع 

أعمال عنف متكررة في مناطق حدودية.
وقال التقرير »هن���اك اهتمام ملحوظ من جانب 
املستثمرين رغم حالة عدم التيقن الناجمة التي تكتنف 
الفترة االنتقالية احلالية«.وأدت نزاعات على األراضي 
لتفاقم صراعات قبلية دموية بني املدنيني املدججني  
بالسالح في اجلنوب منذ انتهاء احلرب األهلية باتفاق 
سالم في 2005 ومازالت القواعد املتعلقة باألراضي 
غير واضحة.وقال التقرير إن حكومات وش���ركات 
أجنبية سعت لالستحواذ أو استحوذت بالفعل على 
مساحة تقدر بنحو 26400 كيلومتر مربع في جنوب 
السودان بني 2007 و2010 ملشروعات زراعية وانتاج 

الوقود احليوي وزراعة الغابات.

الدوحة � رويترز: قال وزير املالية القطري يوسف 
كمال اول من امس ان حجم االنفاق في ميزانية احلكومة 
للس���نة املالية اجلديدة 2012/2011 سيكون اكبر من 
السنة السابقة وان امليزانية ستقوم على اساس سعر 

للنفط ال يزيد على 60 دوالرا للبرميل.
وابلغ كمال الصحافي���ني دون ان يذكر تفاصيل 
االسبوع القادم »سنعلن امليزانية« ستكون اكبر من 

ميزانية العام املاضي.
وقال ايضا ان قطر العضو مبنظمة أوپيك ليس 
لديها اي خطط فورية إلصدار سندات سيادية، وتبدأ 

السنة املالية في قطر في األول من ابريل.

واشنطن � د.ب.أ: ذكرت بيانات حكومية أميركية 
امس أن مبيعات املنازل شهدت تراجعا قياسيا غير 
متوقع الشهر املاضي، مشيرة إلى أنه ليس من املرتقب 
انتهاء أزمة السوق العقاري التي اندلعت في البالد منذ 
فترة طويلة، قريبا. وقالت وزارة التجارة األميركية إن 
مبيعات املنازل اجلديدة تراجعت بنسبة 16.9% مقارنة 

بيناير املاضي، بواقع 250 ألف وحدة سكنية.
وتراجع متوسط س���عر مبيعات املنازل بنسبة 
13.9% عن يناير إلى 202100 دوالر وهو املس���توى 
األدنى منذ نهاية 2003. وأفاد مس���ح أجرته وكالة 
»بلومبيرغ« لألنباء االقتصادية، بأن خبراء اقتصاد 
توقعوا ارتفاع مبيعات املنازل اجلديدة بشكل طفيف 

عن يناير إلى معدل سنوي 290 ألف وحدة.
ويلقي بعض احملللني باللوم بش���كل كبير على 
األزم���ة املالية التي اندلعت في عام 2008 في انهيار 
سوق اإلس���كان بالواليات املتحدة الذي لم يتعاف 

بعد من الصدمة.

خيمة »الوطني« للتسجيل لسباق املشي طالل التركي

ينطلق غداً مبشاركة كبار املسؤولني والقياديني في البنك

14.5 ألف مشارك بسباق »الوطني« للمشي

مع بداية العد التنازلي النطالقة سباق الوطني 
السنوي السابع عشر للمشي املقررة غدا، تؤكد 
جميع املعطيات عل���ى أن هذا احلدث الرياضي 
والصحي الكبير في طريقه لتسجيل أرقام قياسية 
جديدة، مع جتاوز عدد املشاركني املسجلني رسميا 

حتى تاريخه 14500 متسابق.
وستنطلق جموع املشاركني برفقة العديد من 
الشخصيات العامة وكبار املسؤولني والقياديني في 
بنك الكويت الوطني، وفي مقدمتهم وزير الصحة 
العامة د.هالل الس���اير والسفيرة األميركية في 
الكويت ديبورا جونز، إلى جانب كبار املسؤولني 
والقياديني في بنك الكويت، وفي مقدمتهم نائب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام جاسم الصقر 
وسط مراقبة واهتمام العشرات من املتطوعني 
وموظف���ي البنك الوطني وتش���جيع اجلماهير 
واألقارب واألصدقاء احملتشدين على امتداد خط 

السباق.
وقال مسؤول العالقات العامة لدى بنك الكويت 
الوطني طالل عادل التركي: »من الواضح أن سباق 
الوطني السنوي للمشي يشهد إقباال جماهيريا 

متزايدا عاما إثر عام، ونحن مسرورون للغاية 
للنهوض بدورنا في تنظيم هذه التظاهرة الرياضية 
والصحية الشعبية واالرتقاء بها إلى آفاق أوسع، 
ونحن نتوقع مشاركة أعداد كبيرة من املتسابقني 
الذين بلغ عدد املسجلني منهم رسميا حتى اآلن 

أكثر من 14500 متسابق«.
وسوف تكون نقطة بداية سباق الرجال من 
أمام املركز العلمي، في حني ستكون نقطة انطالق 
سباق النساء من أمام مارينا كريسنت، على أن 
تكون نقطة النهاية واحدة للجميع في اجلزيرة 
اخلضراء. أما بالنسبة لألطفال واليافعني أعضاء 
نادي أصدقاء زينة فستكون نقطة االنطالق داخل 

اجلزيرة اخلضراء. 
وسيكون هنالك فرصة لدخول السحب على 
سيارة كيا س���يراتو كوب اجلديدة لكل مشارك 
يقوم بوضع الكوبون داخل صندوق الس���حب 
عند التس���جيل. وسوف يقام في نهاية السباق 
حف���ل لتكرمي العش�����رة الفائزي���ن من كل فئة 
في إطار برنامج ترفيه��ي ممت��ع للمش���ارك��ني 

وعائالته��م.


