
• متى يقام السباق؟
 9 الــــــســــــبــــــت  تــــــحــــــديــــــد  جــــــــــــرى   -
املقبل موعدًا النطالق هذا  ديسمبر 
الجزيرة  واخترنا  املنتظر،  السباق 
الـــخـــضـــراء نــقــطــة انـــطـــالق وحــديــقــة 
الخليج  الشويخ على شارع  شاطئ 
تبدأ  بحيث  وصـــول،  نقطة  الــعــربــي 
عند  كافة  العمرية  للفئات  الفعالية 
ينطلق  فيما  صباحًا،   8:30 الساعة 
كافة  العمرية  للفئات  النساء  سباق 
8:45 صباحًا، ويتوجب  الساعة  في 
عــلــى املــشــاركــن الــتــواجــد عــنــد خط 
البداية قبل انطالق السباق بنصف 

ساعة.
ــل جــــــرى تـــحـــديـــد آخــــــر مـــوعـــد  ــ • هـ

للتسجيل؟
- الــتــســجــيــل اإللــكــتــرونــي بـــدأ من 
 )NBKWalkathon.com( خالل موقع
فـــي 22 أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي، ويــســتــمــر 
أن  الــجــاري، عــلــى  حــتــى 22 نوفمبر 
يــتــم فــي الــيــوم الــتــالــي فــتــح الخيمة 
تسليم  أجــل  مــن  بالسباق  الــخــاصــة 
الـــــفـــــانـــــيـــــالت الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــرجــــال 
 عــــن فـــتـــح املـــجـــال 

ً
ــاء، فـــضـــال ــنــــســ والــ

التسجيل  فـــي  الــراغــبــن  الســتــقــبــال 
الـــــــــعـــــــــادي بـــــعـــــد غـــــلـــــق الـــتـــســـجـــيـــل 
اإللــكــتــرونــي، وهـــو يــســتــمــر حــتــى 7 
ديــســمــبــر املــقــبــل، لــيــنــطــلــق الــســبــاق 

بعدها بيومن.
إلــــى أن هــذا  ويـــســـرنـــي أن اشـــيـــر 
الكويت  في  الوحيد  يعتبر  السباق 
عـــلـــى  رســــــــــوم  أي  يـــــرتـــــب  ال  الــــــــــذي 
املشاركن، إذ عملنا بدقة في سبيل 
ــــى مـــنـــافـــســـة مــتــكــافــئــة  الـــــوصـــــول إلــ
ــاًء عــلــيــه جــرى  ــنـ بـــن املـــشـــاركـــن، وبـ
ــــات عـــمـــريـــة  ــئـ ــ ــلــــى 5 فـ ــهــــم عــ ــعــ تــــوزيــ
لــلــنــســاء، مقسمة  فــئــات  لــلــرجــال و5 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: مــن 12 الـــى 20 
الى   21 باللون األخــضــر، ومــن  سنة 
35 بــالــلــون األزرق الــفــاتــح، ومــن 36 
الى 49 باللون األصفر، ومن 50 الى 

59 باللون األسود. 
أمــــا الــفــئــة الــعــمــريــة مـــن 60 سنة 
ومــــــــا فــــــــوق فــــخــــصــــص لــــهــــا الــــلــــون 
ــمــــر، وعـــلـــى املــــشــــارك أن يــلــتــزم  األحــ
بارتداء الرقم املحدد من قبل اللجنة 

املنظمة. 
وســتــحــتــوي كـــل فــانــلــة رقـــم على 
شريحة ذكية ليتسنى لكل متسابق 
إغــالق  عــدد خــطــواتــه، وسيتم  تتبع 
نقطة بــدايــة الــســبــاق أمـــام الــجــزيــرة 
الــخــضــراء مــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة 
عــلــى  ــًا،  ــبــــاحــ صــ  7:30 الــــســــاعــــة  ــــي  فـ
أن تــتــوافــر بـــاصـــات لــلــنــقــل فـــي يــوم 
ــا بـــن نــقــطــتــي االنـــطـــالق  الـــســـبـــاق مـ
ــقـــاط  ــا ســـتـــتـــوفـــر نـ ــمــ ــة، كــ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
ــة،  ــافـ ــسـ ــول املـ ــ ــلـــى طــ تــــوزيــــع املـــــــاء عـ
ــــل مـــتـــســـابـــق يــحــصــل  ويـــســـتـــبـــعـــد كـ
باستثناء  خارجية  مســــاعدة  على 
املـــســـاعـــدة الـــطـــبـــيـــة.وســـيـــتـــم تــكــريــم 
الفائزين في الساعة 10:30 صباحًا، 
حكام  النتائج  على  يشرف  أن  على 
معتمدون من قبل االتحاد الكويتي 

أللعاب القوى. 
ــفـــرصـــة  الـ أن  ــى  ــ ــ إلـ ــنــــا  ونــــشــــيــــر هــ
مـــتـــاحـــة أمــــــام املــــشــــاركــــن كـــافـــة فــي 
والــفــوز  بالسحب  لــلــدخــول  الــســبــاق 
 2017 »ريـــــنـــــو«  ــيــــارتــــي  ــــدى ســ ــإحـ ــ بـ
مـــجـــمـــوعـــة  مـــــــن  املـــــقـــــدمـــــة  و2018 
ــع  ــ وضـ ــري  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ سـ إذ  الـــــبـــــابـــــطـــــن، 
صندوق سحب الجوائز في حديقة 
فحسب،  هــذا  ليس  الشويخ.  شاطئ 
فــقــد حــرصــنــا عــلــى تــوفــيــر أنــشــطــة 
لألطفال في حديقة شاطئ الشويخ 
ابتداًء من الساعة 9 صباحًا وحتى  
األنشطة  إذ ستكون هــذه  12 ظــهــرًا، 
ــإدارة نـــــادي فــلــيــرفــتــنــس وتــشــمــل  ــ ــ بـ
تسلق الـــجـــدران، والــقــفــز مــن اإلطـــار 
والــحــلــقــات املــعــلــقــة، والـــتـــوازن على 
ألواح خشبية، والتسلق على حبال 
الــحــواجــز،  أســفــل  الــزحــف  أو  معلقة 

ورسم على الوجوه. 

• ما هي الفئات املشاركة؟
إطــالق هذه  البنك على  - يحرص 
املــبــادرة سنويًا ومــنــذ 23 عــامــًا، من 
أجــــل تــشــجــيــع أفـــــراد املــجــتــمــع كــافــة 
ــاره، وهـــــو ســبــاق  ــ ــمـ ــ ــلـــى خـــــوض غـ عـ
عــائــلــي فــي املــقــام األول يــشــارك فيه 

األبناء واألمهات واألبناء. 
ــنـــوي  ــسـ ــثــــل هـــــــذا الـــــحـــــدث الـ ــمــ ويــ
إحـــــــدى أبـــــــرز مــــــبــــــادرات الـــبـــنـــك فــي 
املـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــعــكــس 
الــتــزامــه بــدعــم الــفــعــالــيــات الــتــي من 
شــأنــهــا دفــــع الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
قـــدمـــًا بــمــخــتــلــف أوجـــهـــهـــا الــصــحــيــة 

والتعليمية. والرياضية 
املقدمة  الجوائز  على  أطلعتنا   

ّ
هــا  •

ألصحاب املراكز املتقدمة؟
- لــقــد ســعــيــنــا الـــى تــوســيــع رقــعــة 
التكريم إيمانًا منا بضرورة تشجيع 
املشاركن، وفي ضوء ذلك سيحصل 
أصــحــاب املــراكــز الــعــشــرة االولـــى من 
فـــئـــة وبـــمـــجـــمـــوع 100 مــتــســابــق  كــــل 
على جوائز.بمعنى أن صاحب املركز 
األول فـــي كـــل فــئــة يــنــال 300 ديــنــار، 
والــثــانــي 200 ديـــنـــار، والــثــالــث 150 
ديـــنـــارًا، ومـــن الــرابــع وحــتــى العاشر 
ميداليات  إلــى  باإلضافة  ديــنــارًا،   50

توزع على املشاركن كافة.

ــار الــــســــبــــاق وســـبـــب  ــعــ • مــــا هــــو شــ
اختياره؟

- يـــحـــمـــل الـــســـبـــاق شـــعـــار »نــحــن 
أقــــــوى... مـــع كـــل خـــطـــوة« وكـــن جـــزءًا 
مليون خطوة، حيث سيتم   100 من 
الـــوصـــول الــــى هــــذا الـــرقـــم مـــن خــالل 
يتم  أن  عــلــى  عــــــّداء،   8000 مـــشـــاركـــة 

استبعاد ما يزيد على هذا الرقم.
 • ما هي الجهات الداعمة للسباق؟

ــنـــك الـــوطـــنـــي بــأنــه  ــبـ - يــفــتــخــر الـ
أول املــبــادريــن فــي إطـــالق املــهــرجــان 
ــم مــــن نـــوعـــه فــي  الـــريـــاضـــي األضــــخــ
لقطاع  دعــمــًا  عــامــًا،   23 منذ  الكويت 

الصحة والرياضة في البالد.
ــاح  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــالــ ــ ونـــــــــحـــــــــن ســــــــــعــــــــــداء بــ
ـــــل الــســــــــــــــــــــبــاق  ـــ ـــ ـــ الــكــبــيــر الـــــذي يــواصـــ
آخر،  بعد  عـــامًا  تحقيقـــــه  الســـــنوي 
وبـــاملـــشـــاركـــة الــجــمــاهــيــريــة الــالفــتــة 
ــًا. ــمــ ــتــــي تــــتــــجــــاوز الـــتـــوقـــعـــات دائــ الــ

ــذه املـــنـــاســـبـــة أن  ــ واســــمــــح لــــي فــــي هـ
أشيد بالدعم والتعاون امللموس من 
الــوزارات واملؤسسات، وفي  مختلف 
والداخلية  الصحة  وزارتــا  مقدمتها 
الكويتي أللعاب  االتحاد  إلى جانب 
الــقــوى الــــذي يــوفــر نــحــو 100 حــكــم، 
بــهــدف ضــمــان نــجــاح الــســبــاق الــذي 

بات الجميع ينتظره.

تسجيل مجاني 
للمشاركة في السباق 

حتى 22 الجاري

السباق يمتد على 11 كلم 
من الجزيرة الخضراء 

إلى حديقة شاطئ الشويخ

5 فئات عمرية من الجنسني 
تشارك بالسباق...

وفرصة للفوز بسيارتي 
»رينو« 2017 و2018 

ملتزمون بدفع التنمية 
االجتماعية بمختلف أوجهها

إحدى املشاركات في نسخة سابقة من السباق

طالل التركي
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تعّرفوا على طبيعة العمل املصرفي

طلبة »األمل املشتركة« 
... في ضيافة »الوطني«

ــــت الـــوطـــنـــي  ــويـ ــ ــكـ ــ ــــاف بــــنــــك الـ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
مجموعة من طلبة مدرسة األمل املشتركة، 
في زيــارة ميدانية للتعرف عن كثب على 
ــلـــوب عمل  طــبــيــعــة الــعــمــل املــصــرفــي وأسـ

إداراته املختلفة. 
ورافـــــــق الــطــلــبــة فــــي جــولــتــهــم مــوظــف 
للطلبة  لــيــقــدم  اإلشــــارة  بلغة  متخصص 
زاروا متحف بنك  الـــوافـــي، حــيــث  الــشــرح 
الوطــــــني وتعرفـــوا من خالل املعروضات 
ـــــلــى تـــاريـــخ  ـــ ـــ ـــ ــورة عـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاشــــات املــتــطـــ والــــشــ
ـــــات الــتـــــــــــــــــاريــخــيــة  الـــكـــويـــت، وأبـــــرز املــحــطـــ

ــــــــك  ـــ ــيـــــس بــنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املـــهـــمـــة وتــفــاصــيــــــــــــــل تــأســـ
الكــــويــت.

مسؤولون  الطلبة  استقبال  فــي  وكـــان 
العامة، ورافقوهم في  العالقات  إدارة  من 
ــه والــقــاعــة  ــ جــولــة تــعــريــفــيــة شــمــلــت إداراتــ
املــصــرفــيــة، كــمــا قـــامـــوا بــجــولــة فـــي قسم 
أهمية  األمــانــات، وتعرفوا على  صناديق 
تــوافــرهــا لجهة تــأمــن الــحــمــايــة واألمـــان 
للمقتنيات الثمينة، قبل أن يحصلوا على 
شـــهـــادات تــقــديــريــة وهـــدايـــا تــذكــاريــة في 

نهاية الزيارة.

وأكـــــد »الـــوطـــنـــي« حـــرصـــه دائـــمـــًا على 
اســتــضــافــة الــطــلــبــة مــن مختلف املــــدارس 
في الكويت، من منطلق اهتمامه بالقطاع 
التواصل  قــنــوات  فتح  وبغية  التعليمي، 
مـــع الــشــبــاب والـــتـــعـــرف عــلــى اهــتــمــامــاتــه 
االهتمامات من  هــذه  عن كثب، وتوظيف 
خـــالل الــخــدمــات الــجــديــدة الــتــي يقدمها 
لهذه الشريحة الحيوية من العمالء، ومن 
التي  التدريبية  الفرص  العديد من  خالل 
وبرنامج  امليداني  التدريب  مثل  يوفرها 

التدريب الصيفي.
مسؤولو العالقات العامة يتوّسطون الطلبة الزائرين

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

| كتب هاني سيف الدين |

بدأ العد التنازلي إلقامة النسخة الـ 
23 من سباق البنك الوطني للمشي 

2017، واملقرر إقامته السبت 
9 ديسمبر املقبل من الجزيرة 

الخضراء، على أن تشكل حديقة 
شاطئ الشويخ على شارع الخليج 

 »KPC« العربي إلى جانب مبنى  الـ
نقطة الوصول، وذلك بمسافة 11 
كلم. وتعمل لجنة العالقات العامة 

والتواصل االجتماعي لدى البنك 
كخلية نحل على مدار الساعة، 

للوقوف على التفاصيل قبل انطالق 
الحدث السنوي املهم، الذي يجذب 

أنظار اآلالف من محبي هذا النوع 
من الرياضة.وتشجيعًا لكبار السن 
تم تخصيص سباق لفئة 60 سنة 

وما فوق للرجال والسيدات، بعدما 
تلقى البنك طلبات من عدد كبير من 

املتسابقني بضرورة فصل من هم 
أقل من هذه السن عن الذين تزيد 

أعمارهم عنه، حتى تكون املنافسة 
متكافئة.

وكعادتها تواصل مجموعة 
البابطني تقديم جوائز للمشاركني، 

إذ يمكن للجميع الدخول في السحب 
للفوز بإحدى سيارتي »رينو« 2017 

و2018.
وال يهدف بنك الكويت الوطني الى 

الربحية في هذه السباقات، بحيث 
تم فتح باب التسجيل مجانًا أمام 

لجميع، كما سيتم تكريم 100 فائز 
من الفئات كافة.

ويغطي السباق 5 فئات للرجال 
ومثلها للسيدات، وسيتم تكريم 
األبطال أصحاب املراكز العشرة 
األولى من كل فئة، بحث يحصل 

األول على 300 دينار والثاني على 
200 دينار، والثالث على 150، ومن 

الرابع الى العاشر على 50 دينارًا، 
باإلضافة إلى ميداليات توزع على 

املشاركني كافة.
ووقوفًا على تفاصيل أكثر عن 
النسخة الـ 23 من السباق، كان 

»الراي« حوار خاص مع رئيس  لـ
فريق العالقات العامة والتواصل 

االجتماعي في بنك الكويت 
الوطني، طالل التركي.

وهنا نص الحوار:

طالل التركي لـ »الراي«: سباق »الوطني« للمشي 
إحدى أبرز مبادرات البنك في املسؤولية االجتماعية

وار
ح

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

قيادات البنك خالل تتويج الفائز بسحب »الجوهرة« العام املاضي


