
حقق م��اراث��ون بنك اخلليج 642 جناحاً 
غير مسبوق, حيث شارك ما يزيد عن 6,000 
شخص من أكثر من 130 جنسية في الفعاليات 
الرياضية األكثر إثارة في الكويت. بدأ املاراثون 
في متام الساعة السابعة والنصف من صباح 
يوم السبت املوافق 18 نوفمبر 2017 عند سوق 
شرق, حيث سادت أجواء من النشاط والطاقة 
اإليجابية. وشهدت الفعالية روح��اً حماسيًة 
عاليًة ونفدت تذاكر ثالاث فئات من املسافات )5 

كلم, 10 كلم, و21 كلم( قبل يوم السباق.
وب��ه��ذه املناسبة, صرحت ليلى القطامي, 
مساعد املدير العام إلدارة اإلتصال املؤسسي 
لدى بنك اخلليج, قائلًة: »لقد سيطرت أجواء 
البهجة واحلماسة على فعاليات ماراثون بنك 
اخلليج 642 هذا العام وشهد جناحاً منقطع 
النظير. املاراثون هو فعالية فريدة وخاصة جداً 

بالنسبة لبنك اخلليج, حيث يعكس التزامنا 
باستراتيجية املسؤولية االجتماعية التي 
نتبناها وكذلك التزامننا نحو وطننا احلبيب, 
الكويت. كما يأتي املاراثون كشاهد على سعينا 
املتواصل نحو دعم رواد األعمال الشباب, عندما 
تقابلنا مع فريق عمل برو فيجن في عام 2015 
رأينا مجموعة كويتيني  لديهم رؤية وتصميم 
على إقامة فعاليات رياضية ناجحة. ونحن على 
ثقة كبيرة أنه بتعاوننا معهم وبدعم شركائنا 
متكنا بالفعل من إيجاد فعالية نفتخر بها لتضع 

الكويت على خريطة العالم الرياضية.«
وفيما يخص ال��دع��م ال��ذي تلقاه البنك من 
قبل احلكومة الكويتية وال���وزارات واجلهات 
الرسمية, إلى جانب الرعاة املشاركني, قالت 
القطامي: »ما تلقيناه من دعم ساهم بالفعل في 
إجناز هذه الفعالية العاملية املستوى بسالسة 

وي��س��ر وأم���ان. ك��ل الشكر والتقدير ل���وزارة 
الداخلية, والهيئة العامة للرياضة, وبلدية 
الكويت, ومركز جابر األحمد الثقافي, ووزارة 
اإلعالم, وكذلك لكل من قدموا الرعاية البالتينية 
ل��ل��م��اراث��ون وه���م ش��رك��ة زي���ن وش��ف��رول��ي��ه 
الغامن, وغيرهم من الرعاة. وكذلك الشركات 
واملؤسسات غير الربحية التي قامت باإلشراف 
على »قرية السباق«, التي ساهمت في بث روح 
حيوية إضافية مل��اراث��ون بنك اخلليج 642. 
كما نتقدم بالشكر إلى جميع املشاركني الذين 
إمتألت نفوسهم وقلوبهم باحلماسة وب��دأوا 
الوصول إلى سوق شرق منذ الساعة السادسة 
والنصف صباحاً. فقد كان من أروع املشاهد أن 
نرى العديد من فرق الشركات التي شاركت في 
السباق وآالف الساعني إل��ى اتباع منط حياة 

صحي سليم.«

ومن جانبه, صرح أحمد احلزامي, الرئيس 
التنفيذي لشركة برو فيجن إلدارة الفعاليات 
الرياضية قائالً: »عندما بدأت شراكتنا مع بنك 
اخلليج وضعنا نصب أعيننا إقامة ماراثون 
يضع الكويت على خريطة العالم الرياضية , 
ونرى أننا متكنا من حتقيق ذلك بالفعل وأن ما 
حققه املاراثون من جناح ومنو فاق توقعاتنا, 
وأصبح أول ماراثون كامل على الطريق في 
ال��ك��وي��ت, مت خالله اعتماد ث��الث فئات ذات 
املسافات الطويلة من قبل اجلمعية الدولية 
لسباقات املاراثون, األمر الذي يعني اعتباره 
سباقاً تأهيلياً ألكبر امل��اراث��ون��ات العاملية. 
ونتيجة اإلق��ب��ال الشديد نفدت ت��ذاك��ر فئات 
السباق 5 و10, و21 كيلومتر قبل أي��ام من 
املاراثون, كما شهد املاراثون مشاركة العديد 

من العدائني من خارج الكويت.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص خ��ط س��ي��ر امل���اراث���ون ق��ال 
احلزامي: »من أهم ما مييز ماراثون بنك اخلليج 
642 هو مرور املشاركني به بالقرب من أبرز 
معالم دول��ة ال��ك��وي��ت, حيث يبدأ امل��اراث��ون 
عند س��وق ش��رق على طريق اخلليج العربي 
ومير من أمام قصر السيف, واملسجد الكبير, 
وب��ورص��ة ال��ك��وي��ت, وامل��ق��ر الرئيسي لبنك 
اخلليج, وسوق املباركية, وبناء على مسافة 
السباق التي إختارها كل مشارك 5 أو 10 أو 21 
و42 كيلومتر, فقد مر املشاركني أيضاً مبركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي, ومجلس األمة, 

ووزارة النفط, وكذلك أبراج الكويت.«
وللعام الثاني على التوالي, قام بنك اخلليج 
بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني, وذلك لدعم حملة #أصوات_
ألج��ل_ال��الج��ئ��ني, وه��ي حملة إلكترونية مت 
إطالقها في ع��ام 2015, تدعو العالم أجمع 
لتسجيل أسمائهم في قائمة عاملية تنادي بحق 
كل الج��ئ في العيش بأمان وك��رام��ة بصرف 
النظر ع��ن دينه أو جنسيته أو عرقه وإل��ى 
املساواة في املعاملة واحلماية وكذلك املساعدة 
على إع��ادة توطينهم. وتسعى احلملة أيضا 
إل��ى جمع التوقيعات تعبيراً ع��ن التضامن 
املعنوي مع ه��ؤالء الالجئني من خ��الل موقع 
https://voices.unhcr. املاراثون للحملة
org/en/gulfbank, ح��ي��ث يظهر ه��ذا 
التضامن أن العالم يدرك معاناتهم ويدعمهم 
ملواجهة تلك التحديات. وبضم صوتك إلى 
حملة #أصوات_ألجل_الالجئني, فإنك تشارك في 
الدعوة إليجاد حلول فورية وعملية تساهم 
ف��ي وص���ول امل��س��اع��دات اإلنسانية وتسليم 

املساعدات إلى هؤالء احملتاجني.
وق��د تضمن ال��ي��وم ال��ع��دي��د م��ن املفاجآت 

م��ن خ��الل منطقة »ق��ري��ة ال��س��ب��اق«. ومت نقل 
فعاليات امل��اراث��ون على ال��ه��واء مباشرة عبر 
إذاع��ة نبض الكويت 88.8  إف إم. كما ساهم 
مشاهير التواصل االجتماعي مبشاركة خاصة 
في الفعالية, أما املفاجأة الكبرى فجاءت عبر 
الظهور اخلاص ألساطير كرة القدم الكويتية, 

وبهذه املناسبة نتقدم بالشكر والتقدير إلى 
كل من سعد احلوطي, و فتحي كميل, و جاسم 
يعقوب, و صالح احلساوي, على حضورهم 
ومشاركتهم, مما كان له كبير األثر على حماس 

املشاركني.
كما شهدت »قرية السباق« فقرات ترفيهية 
متنوعة أقيمت على هامش املاراثون, من بينها 

لعبة »صيد الكاش«, التي شارك فيها احلضور 
من خالل فرق مكونة من شخصني, لإلجابة على 
األسئلة املطروحة ووصول أصحاب اإلجابات 
الصحيحة إلى صندوق النقود جلمع أكبر قدر 
من األوراق النقدية خالل الفترة الزمنية املتاحة. 
كما تضمنت »قرية السباق« 20 جناحاً أضافوا 

أجواء البهجة على الفعالية.

130 جنسية لرفع الوعي مبحنة الالجئني 6 آالف مشارك من أكثر من 

642 يضع الكويت على خريطة العالم الرياضية  ماراثون بنك اخلليج 

مؤثرو التواصل االجتماعي مع فريق بنك اخلليج
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مشاركون في املارثون

42 كيلو الفائزات  مسافة 

سيدات شاركن مبارثون بنك اخلليج

حشد كبير من املتسابقني في املارثونمشاركة الرجال في املارثون

صورة جتمع أساطير كرة القدم الكويتية
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