
عروض متنوعة واحتفاالت امتدت على طول 11 كلم

احتفااًل باليوبيل الفضي لسباق الوطني للمشي.. 
اآلالف شاركوا قصة نجاح أكبر تجمع رياضي بالكويت

وفي تعليقها على الحدث، قالت مساعدة املدير العام، 
ال��ع��ام��ة ف��ي ب��ن��ك الكويت  ال��ت��واص��ل وال��ع��اق��ات  إلدارة 
ال��وط��ن��ي م���ن���ال ف��ي��ص��ل امل���ط���ر إن س���ب���اق ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني للمشي تحول اليوم إلى حدث استثنائي في 
ذاكرتنا جميعا بمناسبة مرور 25 عامًا على انطاقه. 
وهذه مناسبة لنؤكد لجميع األوفياء لهذا السباق وهم 
باآلالف أننا ملتزمون معهم بمواصلة السباق، ألنهم 
ج���زء م��ن ت��اري��خ��ه وس��ب��ب ف��ي اس��ت��م��راري��ت��ه ون��ج��اح��ه، 

فشكرًا لهم جميعًا.
ولفتت املطر الى أن اليوبيل الفضي للسباق اخترناه 
أن يكون مغايرا وأن يشعر املشاركون أننا ننتقل من 
مرحلة إل��ى مرحلة أخ���رى م��ن عمر ال��س��ب��اق، ال���ذي بدأ 
في عام 1994 مع حوالي 600 مشارك ونجح اليوم في 
استقطاب ما يزيد على 19600 مشارك. كما البد ونحن 
نحتفل أن نستذكر السنوات املاضية والتي نجحت كل 
منها على حدة في أن تكون حدثًا مميزا واستثنائيًا 

نتشارك به مع مجتمعنا الذي نعتز به ونفخر.
وأش��ارت املطر إلى أن بنك الكويت الوطني لطاملا كان 
مقدمة  وف��ي  االجتماعية  املسؤولية  مجال  ف��ي  سباقا 
املبادرين لها، ألنها مسؤوليتنا أن نعمل من أجل كل 
ما من شأنه أن يمد شبابنا وأهلنا وأطفالنا بالصحة 

والحياة. 
وأك��دت املطر أن اإلقبال غير املسبوق ه��ذا العام يؤكد 
أن رسالتنا االجتماعية تحقق أهدافها لخير املجتمع 
وإنمائه، مشيرة إلى أن املشاركني بالسباق حريصون 
مثلنا تمامًا على أهمية هذه املبادرة وقيمتها الصحية 
وال��ري��اض��ي��ة، وذل��ك ينعكس ب��إص��راره��م السنوي على 
امل��ش��ارك��ة وشغفهم بانتظار ه��ذا ال��ح��دث م��ن ع��ام إلى 

آخر. 
ال���ت���واص���ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة  امل����دي����ر  وب���������دوره، أش������اد 
والعاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبداملحسن 
الرشيد بدعم مختلف الوزارات واملؤسسات والهيئات 
لنجاح ه��ذا امل��ه��رج��ان ال��ري��اض��ي وف��ي مقدمها وزارت��ا 
ال���ص���ح���ة وال���داخ���ل���ي���ة وال���ب���ل���دي���ة وش����رك����ة امل���ش���روع���ات 

السياحية واالتحاد الكويتي أللعاب القوى للهواة.
إل��ى أن  ال��رش��ي��د  اللوجستية، لفت  وع��ن االس��ت��ع��دادات 
بنك الكويت الوطني يضع في مقدمة أولوياته سامة 
املتسابقني، كما يحرص بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
الشارع وسامتهم من خال  املتسابقني في  أمن  على 
توافر فرق الطوارئ الطبية ملساندة الحاالت الطارئة. 
م��ض��ي��ف��ًا أن����ه وح���رص���ًا ع��ل��ى إح���اط���ة امل��ت��س��اب��ق��ني بكل 
متنوعة  تم تخصيص محطات  فقد  املواتية  الظروف 

للمياه على طول مسافة السباق على غرار كل عام.
وأضاف الرشيد أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا 
السباق مساحة  ه��ذا  يكون  أن  على  املاضية، حرصنا 
للفرح واالحتفال أمام الجميع، وذلك بجانب املنافسة 

وممارسة الرياضة.
وأك�����د ال���رش���ي���د أن ال��ت��ح��ض��ي��رات ال��ض��خ��م��ة ال��س��ن��وي��ة 
للسباق من قبل البنك تضع على كاهلنا مسؤولية أن 
نكون دائمًا عند ثقة الجماهير، واألخذ بعني االعتبار 
اهتماماتهم وتطلعاتهم، واستمرارهم معنا على مدى 
ه���ذه ال��س��ن��وات يعطينا ال��ث��ق��ة ب��أن��ن��ا ح��ري��ص��ون على 
ماقاة تطلعاتهم وستبقى كذلك للسنوات الاحقة ألن 

ذلك واجبنا.

خطوة قد تغّير حياتك 

وقد اجتاز املتسابقون مسافة بلغت 11 كلم من السباق، 
ال���ذي ح��م��ل ه���ذا ال��ع��ام ش��ع��ار »خ��ط��وة واح����دة ق��د تغّير 
البداية  خ��ط  ط��ول  على  املتسابقون  واحتشد  ح��ي��ات��ك«. 
ع��ن��د ال��ج��زي��رة ال��خ��ض��راء ت��ح��ت أن��ظ��ار متطوعي البنك 
امل���ش���رف���ني، وامل���س���ع���ف���ني م����ن ال�����ط�����وارئ ال��ط��ب��ي��ة ورج�����ال 
ال���داخ���ل���ي���ة، ل��ض��م��ان ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م وس���ام���ة جميع 

املشاركني، كما توفر على طول مسافة السباق في شارع 
النهاية،  نقطة  وعند  مياه.  استراحات  العربي  الخليج 
ت��واج��د امل��ت��ط��وع��ون وامل��ن��ظ��م��ون الس��ت��ق��ب��ال املتسابقني 

وتوزيع املياه واملرطبات.

19600 مشارك

وس���ج���ل ف���ي س���ب���اق امل���ش���ي إل��ك��ت��رون��ي��ًا 19600 م��ش��ارك 
ومشاركة من عمر 12 وما فوق. وقد حقق سباق املشي 
ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن م��ش��ارك��ة غ��ي��ر مسبوقة ت��ج��اوزت 
ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة، وه���ذا ي��ؤك��د ال��ث��ق��ة ال��ت��ي ن��ال��ه��ا ه��ذا 
ليتحول  الطويلة،  تنظيمه  س��ن��وات  م��دى  على  السباق 

اليوم إلى تقليد سنوي نحتفل به نهاية كل عام. 

احتفاالت نقطة البداية

ت��خ��ل��ل��ت اس���ت���ع���دادات ن��ق��ط��ة ال��ب��داي��ة ال��ح��م��اس��ي��ة أج���واء 
اح��ت��ف��االت ال��س��ب��اق ب��ع��ام��ه ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن، حيث 
ج�����رى إط������اق ب���ال���ون���ات ب����أل����وان ال���وط���ن���ي ل��ي��ت��ق��اذف��ه��ا 
املتسابقون على وقع اجواء حماسية ومؤثرات تفاعلية 

طغت عليها ألوان شعار البنك.

الجمل كان حاضرًا

ق���دم���ت م��ج��م��وع��ة ج���م���ال ع���رض���ًا ل����دى إح�����دى م��ح��ط��ات 
السباق املتنوعة على طول 11 كلم. ولطاملا ارتبط الجمل 
ب��ش��ع��ار ال��وط��ن��ي م��ن��ذ ال��ت��أس��ي��س، وق���د اق��ت��رن بحصالة 

الوطني.

احتفاالت ال�25 عامًا غطت ال�11 كلم

ورفع املتسابقون عند نقطة البداية الفتة ضخمة بطول 
15 مترًا تحمل شعار »شكرًا لكل خطوة مشيناها معًا 
على م��دى 25 ع��ام��ًا«، األم��ر ال��ذي يعكس ارت��ب��اط اآلالف 
االحتفاالت  تنوعت  كما  السباق.  في  باملشاركة  سنويًا 
ق��ب��ل وأث����ن����اء اج���ت���ي���از امل��ت��س��اب��ق��ني مل��س��اف��ة م���ن ال��س��ب��اق 
امل��م��ت��د ع��ل��ى ط���ول 11 ك��ل��م. وت��ض��م��ن��ت إح����دى امل��ح��ط��ات 
تخللها  أخ���رى  تبعتها محطة  ث��م  اس��ت��ع��راض��ي��ة،  ف��رق��ة 
DJ على  وع���رض موسيقي  البهلوان  ع��ك��از  اس��ت��ع��راض 

طول مسافة السباق.

اآلالف من المشاركين مع اجتياز خط البداية.. وفي اإلطار مشاركين بالسباق لحظة وصولهم إلى خط النهاية

شيخة البحر أثناء تكريم الفائزين بالسباق صالح الفليج أثناء تكريم فئة ذوي االحتياجات الخاصة

احتفل بنك الكويت 
الوطني بتنظيم سباق 

المشي الخامس 
والعشرين يوم أمس 

السبت 7 ديسمبر 2019، 
الذي شهد عروضا متنوعة 

واستثنائية احتفاالً باليوبيل 
الفضي للسباق. وجددت 

الجماهير المشاركة ثقتها 
بالسباق بأعداد كثيفة وغير 

مسبوقة، محتفلة بمرور 
ربع قرن على انطالق هذا 

الحدث الرياضي الجماهيري 
الذي ينجح كل عام 

في تحويل الكويت إلى 
مهرجان رياضي وصحي 

ضخم.
وقد شهد الحفل الختامي 
تتويج 100 فائز بالمراكز اأُلَول 

للفئات العشر المتنافسة. 
وذلك بمشاركة وحضور 

الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت 

الوطني عصام الصقر في 
مقدمة المتسابقين إلى 

جانب عدد من الشخصيات 
الرياضية واالجتماعية. كما 
انضم إلى السباق كل من 

نائب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت 

الوطني شيخة البحر 
والرئيس التنفيذي لبنك 

الكويت الوطني- الكويت 
صالح الفليج ونائب الرئيس 

التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني-الكويت سليمان 

براك المرزوق ومدير 
عام مجموعة الخدمات 

المصرفية الشخصية 
محمد العثمان والمدير 

االم للموارد البشرية 
للمجموعة عماد العبالني 

والمدير العام لمجموعة 
العمليات محمد الخرافي 

والمدير العام لقطاع 
السيارات في شركة 

عبدالمحسن عبدالعزيز 
البابطين لوران بيرنيه 

لالحتفال مع الفائزين في 
حفل الختام.

◄ الرشيد: هذا السباق هو مساحة للفرح إلى جانب المنافسة وممارسة الرياضة

◄ سنواصل العمل في هذا السباق للحفاظ على الثقة الجماهيرية الكبيرة التي تتجدد كل عام 

◄ حريصون على مواكبة تطلعات المشاركين والحفاظ عليه كسباق للجميع 
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متطوعو شركة أمنية عند نقطة االنطالق

شكرًا »أمنية«
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي للمشي ال��خ��ام��س وال��ع��ش��ري��ن. وحشدت  ش��ارك��ت ش��رك��ة أمنية إلدارة امل��ش��اري��ع ف��ي س��ب��اق بنك 
متطوعيها عند نقطة االنطالق مع متطوعني من بنك الكويت الوطني من أجل جمع مخلفات البالستيك. وقد نجح 
املتطوعون البالغ عددهم اكثر من مئة متطوع ومتطوعة بتجميع أكثر من 1 طن من البالستيك من عبوات املياه 
البالستيكية الفارغة خلف املتسابقني ووضعها في حاوية ضخمة عند نقطة نهاية السباق. وتأتي مشاركة »أمنية« 

في إطار التعاون االستراتيجي مع الوطني خدمة ألهداف التنمية املستدامة وتحقيق ممارسات بيئية سليمة.
وبدورها، قالت فرح شعبان العضوة املؤسسة في مشروع »أمنية« إن مشاركتنا في سباق املشي هي ملواصلة 

رسالتنا بأهمية التوعية بشأن تجميع املخلفات، مشيرة إلى اعتزازها بالشراكة مع الوطني.
وأوضحت أن هذه ليست أول مرة نقود حمالت توعية معًا، ولكن أهمية مشاركتنا اليوم هي أننا نقوم بالتوعية 
امليدانية على مرأى من عشرات اآلالف من املشاركني وهو ما يكون وقعه أقوى في إيصال الرسالة البيئية واحساس 

البقية على الصفحة | 25الجميع بأهميتها ومسؤوليتهم ليكونوا جزءا منها.

لقطة جماعية لإلدارة التنفيذية للبنك



تكريم للفائزين بالمراكز اأُلول بإحدى الفئات المشاركة

صافرة االنطالق

ان���ت���ش���ر م���ت���ط���وع���و ب���ن���ك ال����ك����وي����ت ال����وط����ن����ي ع���ل���ى ن���ق���اط 
استراتيجية مخصصة للسباق على طول شارع الخليج، 
بني الجزيرة الخضراء وحديقة شاطئ الشويخ؛ استعدادًا 
إلطالق صافرة البداية عند الثامنة والنصف صباحًا. كما 
جرى اتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية الالزمة لتأمني 
سالمة املتسابقني بالتعاون مع املسعفني وفرق الطوارئ 
الالزمة  األدوات  وتوفير  الصحة،  ل���وزارة  التابعة  الطبية 

تحسبًا لحاالت الطوارئ.

10 ذهبيات 

تّوج بنك الكويت الوطني في ختام السباق أكثر من 100 
الفئات العشر املشاركة في سباق  فائز، وهم األوائ��ل، عن 
املشي، حيث تم تقسيم املشاركني املتسابقني إلى 10 فئات، 
إناثا وذكورا، بحسب فئاتهم العمرية، وتكريم أول عشرة 
فئة ومكافأتهم. كما ج��رى توزيع عشرات  فائزين من كل 
لهم  ك��ان  ال��ذي��ن  املشاركني  الحضور  على  القيمة  الجوائز 
ال���ذي نظمه بنك  الختامي  البرنامج  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ف��رص��ة 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ف��ي ن��ه��اي��ة ال��س��ب��اق وتخلله ال��ع��دي��د من 

املفاجآت والفعاليات الترفيهية واملسابقات. 

أصحاب الهمم

خاصة  منافسة  سنويًا  الوطني  الكويت  بنك  ويخصص 
ضمن السباق لفئة ذوي االحتياجات الخاصة؛ إيمانًا من 
البنك بأهمية مشاركة جميع أفراد املجتمع وثقته بقدرة 
جميع فئات املجتمع على إثبات دورها الفاعل والحيوي 
امل��ج��االت وامل��ي��ادي��ن وف��ي مقدمتها الرياضة.  ف��ي مختلف 
م��ش��ارك��ة مميزة للمتسابقني م��ن ذوي  ال��ع��ام  وش��ه��د ه��ذا 
بفضل  التنافس  في  نجحوا  الذين  الخاصة  االحتياجات 
ال��س��ب��اق تكريمًا  ف��ي نهاية  ون��ال��وا  اص��راره��م وحماسهم. 

مميزًا.

كبار السن

وعلى غرار كل عام، يتألق متسابقون كثر من فئة ما فوق 
60 عامًا، ألن معظم املشاركني في هذه الفئة لديهم شغف 
بالرياضة ويمتلكون مقومات رياضية تؤهلهم للمنافسة 
الفائزين  ال��ع��ش��رة األوائ����ل  ت��م تكريم  سنويًا وال��ف��وز. وق��د 
الرياضية  السباق  لرسالة  وذل��ك تشجيعا  الفئة  ه��ذه  عن 

والصحية التي يقودها سنويًا. 

شكر خاص 

الداخلية  م��ن وزارت���ي  ك��ل  السباق قدمت  وخ��الل فعاليات 
للمشاركني  ال��دع��م  ال��ص��ح��ة  وزارة  ف��ي  الطبية  وال���ط���وارئ 
ف���ي س���ب���اق ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ش��ي، ك��م��ا ق���ام���ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت 

وشركة املشروعات السياحية بتوفير املكان إلقامة الحفل 
ال��خ��ت��ام��ي ف���ي ح��دي��ق��ة ش���اط���ئ ال���ش���وي���خ. وع���ل���ى غ�����رار كل 
املميزة  البابطني من خ��الل شراكتها  ع��ام، تقدم مجموعة 
س��ي��ارت��ني ل��ل��س��ح��وب��ات ال��ت��ي ت��ك��ون ت��ح��ت اش�����راف وزارة 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة. ك��م��ا وف���رت ش��رك��ة أك��واغ��ل��ف ع��ب��وات 
املياه لجميع املتسابقني والحضور. وقامت وزارة الداخلية 
بنشر دوري�����ات ف��ي امل��ن��ط��ق��ة امل��م��ت��دة ل��ل��س��ب��اق إل���ى حديقة 
وت��واج��دت  طبيعي.  بشكل  السباق  سير  لتأمني  الشويخ 
ل��وزارة الصحة في محيط  التابعة  ال��ط��وارئ الطبية  فرقة 

السباق بجهوزية تامة تحسبًا لحاالت الطوارئ.

مشجعو »لوياك«

املتطوعني  عشرات  انضمام  العام  ه��ذا  السباق  وشهد 
للمتسابقني عند  املساعدة  لتقديم  لوياك  من مؤسسة 
بالتصفيق  بتشجيعهم  ق��ام��وا  حيث  ال��وص��ول،  نقطة 
الحار وتسليمهم ميداليات السباق التذكارية وعبوات 

املياه.

مسرح التتويج

ككل عام، يتميز الحفل الختامي لسباق الوطني للمشي 
ببصمة خاصة تعكس مدى حرص الوطني على تقديم 
أبهى ص��ورة ليكون دوم��ًا عند ثقة مجتمعه وعمالئه، 
وق����د ق����ام ه����ذا ال���ع���ام ب���إع���داد م��س��رح ع��م��الق بتصميم 
النجادي،  سلمان  املذيع  الحفل  بتقديم  وق��ام  عصري، 
وع��م��ر ال���ش���ره���ان، م���ا س��اه��م ف���ي خ��ل��ق أج�����واء تفاعلية 

وحماسية مع الجمهور.
ميداليات تذكارية 

النهاية  نقطة  عند  للواصلني  الوطني  متطوعو  وق��دم 
الرابع  املشي  سباق  شعار  تحمل  ت��ذك��اري��ة،  ميداليات 
والعشرين، وذلك لقاء جهدهم باجتياز 11 كلم. وحضر 
ف��ري��ق ال���ط���وارئ تحسبًا ل��ح��االت اإلغ��م��اء ج���راء التعب 
امل��س��رح لتتويج  إل���ى  ي��ت��وج��ه الجميع  ق��ب��ل أن  ال��ح��ر  أو 

الفائزين. 

االتحاد الكويتي أللعاب القوى للهواة

واص���ل االت��ح��اد الكويتي ألل��ع��اب ال��ق��وى دع��م��ه لسباق 
ال��وط��ن��ي للمشي، بمشاركة ح��ّك��ام االت��ح��اد. وق��د جرى 
ت��وف��ي��ر م��رك��ب��ات ل��ه��م م��وزع��ة ف��ي أم��اك��ن مختلفة على 
ش������ارع ال��خ��ل��ي��ج مل��س��اع��دت��ه��م ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة م��ج��ري��ات 

السباق واتخاذ قراراتهم بشفافية.

مسؤولية اجتماعية

الحفاظ  التوالي  على   25 للعام  املشي  ويواصل سباق 
الجماهيرية  امل��ش��ارك��ات  أك��ب��ر  محققًا  ش��ع��ب��ي��ت��ه،  ع��ل��ى 
واح��دة  »خ��ط��وة  بعنوان  االجتماعية  برسالته  املؤمنة 
ق���د ت��غ��ي��ر ح��ي��ات��ك«، وال���ت���ي ت��أت��ي ف���ي إط����ار امل��س��ؤول��ي��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ي��ل��ت��زم ب��ه��ا ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي 
ال��ري��اض��ة وتشجيع أف���راد املجتمع  وح��رص��ه على دع��م 

على املبادرة والتمسك بالثقة والعمل اإليجابي.

السباق على مواقع التواصل االجتماعي 

التابعة  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  اآلالف  تابع 
  NBKGroup@وت��وي��ت��ر إنستغرام  على  الوطني  للبنك 
للسباق،  النهائي  الحفل  وق��ائ��ع  وي��وت��ي��وب  وفيسبوك 
وت��ف��اع��ل��وا م���ع ت��ف��اص��ي��ل االح�������داث، وق�����ام ف���ري���ق ال��ب��ن��ك 
السباق وص��واًل  انطالقة  منذ  بتغطية شاملة  الوطني 

إلى الختام وحفل توزيع الجوائز. 

هذا واجبنا

وحرصًا منا على رسالتنا ومسؤوليتنا تجاه املجتمع، 
قام الوطني بتوفير فرقة تنظيف متخصصة للتأكد من 
نظافة شوارعنا على طول مساحة السباق وصواًل إلى 
نقطة النهاية عند شاطئ الشويخ. ويؤكد بنك الكويت 
الوطني التزامه كبنك صديق للبيئة وفي طريقه نحو 
االس���ت���دام���ة، ب��ت��ع��زي��ز امل���م���ارس���ات ل��ي��س ف��ق��ط م���ن خ��الل 

حمالت التنظيف وإنما أيضًا لدعم الفرز والتدوير.

¶ مسؤوليتنا في البنك الوطني أن نعمل من أجل كل ما من شأنه أن يمد المجتمع بالصحة والحياة

¶ المطر: مشاركة جماهيرية غير مسبوقة تعكس تجاوباً كبيراً لرسالة بنك الكويت الوطني االجتماعية 

¶ شعار »خطوة واحدة قد تغّير حياتك« يهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة للمجتمع

◄ فائزان بسيارتي 
رينو جديدتين 
من مجموعة 

البابطين الشريك 
اإلستراتيجي 

للسباق

◄ شكر خاص لرجال 

الداخلية وبلدية 
الكويت والطوارئ 

الطبية وشركة 
المشروعات 

السياحية ومشرفي 
وزارة التجارة و»أكوا 

غلف«

◄ تتويج 100 فائز
في المراكز العشرة 

اأُلَول للفئات 
المتنافسة

◄ مشاركة الفتة 
لـ»أمنية« إلعادة 
التدوير.. وتجميع

أكثر من طن واحد
من البالستيك

◄ تكريم 
المتسابقين من 

ذوي االحتياجات 
الخاصة

◄ ميداليات تذكارية 
لجميع المشاركين 

الذين اجتازوا 
مسافة الـ11 كلم 
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الجائزة الكبرى في سباق الوطني تقدمها »البابطين«

Renault فائزان بسيارتي
فاز كل من فكتوريانو جي آر مورالدي و لولوة الفارسي بسيارتي رينو الجديدتني مقدمتني من مجموعة 
البابطني وذلك خالل السحب على الجائزة الكبرى في ختام سباق الوطني للمشي تحت اشراف وزارة 
في  بالتسجيل  قيامهم  عند  للسحب  تأهلوا  ممن  اآلالف  بني  من  املشاركان  وف��از  والصناعة.  التجارة 
الجوائز  الوطني ع��ددا كبيرا من  البنك  ق��دم  ذل��ك،  وال��ى جانب  السباق.  أرق��ام  الكترونيًا واستالم  السباق 
اقباال من  التي تالقي سنويًا  االجتماعية  البنك  الجماهيري مع رسالة  للتجاوب  وذل��ك دعما  واملفاجآت 

جميع الفئات وتحديدًا الشباب.

الصقر وبيرنيه أثناء اإلعالن عن الفائزين بسيارات رينو

بقيمة 125 ألف دينار 

إعالن الفائز بسحب الجوهرة الشهري
على غرار كل عام، يقيم بنك الكويت الوطني سحب الجوهرة خالل السباق تكريمًا لعمالئه وحرصًا منه 
على ان يكونوا جزءًا من نشاطاته االجتماعية، وقد تم إعالن الفائز عبد الحميد كاظم محمد علي ال رشيد 
بجائزة الجوهرة الشهرية لشهر نوفمبر بقيمة 125 ألف دينار وذلك بعد اجراء السحب تحت إشراف وزارة 
التجارة والصناعة مباشرة خالل الحفل الختامي وذلك وسط األجواء االحتفالية وهتافات الجماهير. علمًا أن 

سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم تحت إشراف ومراقبة شركة »ديلويت« العاملية.
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الجمال حاضرة في سباق الوطني للمشي

متطوعو بنك الكويت الوطني في لقطة تذكارية مع اإلدارة التنفيذية

سليمان المرزوق أثناء اإلعالن عن أحد الفائزين في السباق

عصام الصقر أثناء تكريم الفائزين في السباق


