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 نيسان تحت شعار " أكيد قّدا "  10يوم األحد 

  2016نيسان  10ر يوم األحد " الثاني للشباب والمقرّ  Bankmedاإلعالن عن تنظيم سباق " 

عنوان المؤتمر الصحافي الحاشد الذي عقدته جمعية بيروت ماراثون قبل ظهر اليوم كان 

الكائن في  Bankmed ل شباط الحالي في قاعة المؤتمرات للمركز الرئيسي 24األربعاء 

م حضوره النائب سيمون أبي رميا وممثل النائب السيدة بهية الحريري منطقة كليمنصو وتقدّ 

قائد الجيش العماد جان قهوجي قائد المركز العالي للرياضة العسكرية وممثل السيد نبيل بّواب 

اس إبراهيم الرائد عصام سعادة وممثل المدير العام لألمن العام اللواء عبّ  العميد جورج الهدّ 

وممثل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص العميد حسين خشفة والمدير 

 Bankmedل والتعليم العالي الدكتور فادي يرق والمدير العام التنفيذي  العام لوزارة التربية

واألمين العام للجنة األولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم السيد محمد علي بيهم 

ورئيس اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى السيد روالن  ورئيس بلدية ضبّيه السيد قبالن األشقر

ألنشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور سعادة ورئيس وحدة ا

في الصليب األحمر اللبناني السيدة روزي  سي ورئيسة جهاز اإلسعاف والطوارئمازن قبي

بولس وأمين عام المجلس األعلى للطفولة السيدة ريتا كرم وممثل إدارة تلفزيون المستقبل 

ام زبيبو إلى رئيسة جمعية بيروت ماراثون السيدة مي الخليل الناقل المباشر للسباق السيد حس

 .المجتمع المدني و مؤسسات إعالميةوممثلي مؤسسات تربوية وجمعيات خيرية وهيئات في 

النشيد الوطني إفتتاحاً ثم  ترحيب من المستشار اإلعالمي لجمعية بيروت ماراثون حسان 

السيد بيهم الذي عّبر عن سعادته  Bankmedللسباق  محيي الدين وكلمة الراعي الحصري

لتجديد التعاون والدعم السنوي لهذا الحدث الرياضي الشبابي   Bankmedبهذا اللقاء في 

بالتعاون  2015والذي أطلقة البنك للمرة األولى في آذار   Bankmed Youth Raceالمميز 

 .ماراثون برئاسة السيدة مي الخليلمع فريق عمل جمعية بيروت 

وأشار إلى أننا نفاخر في أن نكون من أبرز المتعاونين مع هذه الجمعية الكريمة ونفخر أيضاً 

بدعمنا ألنشطتها السنوية التي تجمع العديد من الرياضيين على المستويين المحلي والعالمي 

وهناك تشارك مع الجمعية في الرؤية واألهداف التي ترمي إلى دعم الرياضة والصحة 



غد أكثر إشراقاً أيضاً بدعم السياحة والمجتمع ككل حيث كالنا يبذل الجهد لتأمين والمساهمة 

 .لألجيال القادمة

ولفت إلى أن هذه الخطوة هي في صلب رسالتنا اإلجتماعية والتربوية والتي تشكل الدافع 

هذا الحدث الرياضي أهمية خاصة لدينا إذ يقع  لّ ز لمساهمتنا في المجتمع بحيث يحتاألبر

اً مّنا بقيمتها الوطنية من مجموعة متنوعة من األنشطة الرياضية والتربوية التي ندعمها إيمانض

 .الكبيرة

بعد ذلك تولّت الشابة الطالبة تاال بشير السقا تقديم فقرات الحفل في إسلوب وأداء الفتين حيث 

 .هذه المهمةختيارها لدت حسن اإنتزعت اإلعجاب والتقدير من الجميع وكشفت عن موهبة أكّ 

التي عّبر فيها عن نة عوكر وحارة الباّل -وق الخراب ز -وألقى السيد األشقر كلمة بلدية ضبّيه 

والرياضية الكبيرة مي الخليل  تقديره لجمعية بيروت ماراثون وعلى رأسها السيدة القديرة

 .ي تتحلّى به الجمعية منذ تأسيسهاهاً بالجهد والمثابرة واإلندفاع التوّ من

روا عن وحدتهم رأى أن نجاح السباقات التي أصبحت موعداً سنوياً ينتظرها اللبنانيون ليعبّ و

ه ثانية مكاناً للسباق وإيمانهم بوطنهم ما هي إالّ خير دليل على ذلك متوقفاً عند إختيار ضبيّ 

آالف مشترك رافعين إسم لبنان وهؤالء الشباب هم  7والذي ركض فيه العام الماضي أكثر من 

 .مل لبنان ومستقبلهأ

األمور الهامة من  دّ إلى أن ممارسة الطفل للرياضة تع وألقت السيدة ريتا كرم كلمة أشارت فيها

كثير من الفوائد فمشاركة الطفل في الرياضة أمر سيمكنه من زيادة نشاطه التي ستعود عليه بال

ة اء عالقات وّديخالل بنالجسدي ومهاراته اإلجتماعية وتساعده على إكتساب ثقته بنفسه من 

 .مع اآلخرين

وفي كلمته أعاد رئيس اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى روالن سعادة التأكيد على أهمية الشراكة 

مع جمعية بيروت ماراثون في النشاطات التي تقيمها الجمعية متوقفاً عند أولوية نشاطات 

 .بناء جيل جديد من العدائينل عليها لوّ يث هذه الفئة العمرية هي التي يعاألوالد ح

قليمية ودولية جمعية بالمقارنة مع سباقات أخرى إتوقّف عند الجانب التنظيمي لسباقات الكما 

ينال من الكفاءة والسمة  حيث أشار إلى األخطاء التي تقع والتي تعتبر أمراً طبيعياً ال

سم بوجود فريق عمل اإلحترافية للجهات المنّظمة ومنها جمعية بيروت ماراثون التي تت

ضية ورياضة إحترافي بقيادة السيدة مي الخليل التي نعتبرها حاجة وضرورة للساحة الريا

 .الركض على وجه الخصوص



وقال الدكتور يرق في كلمته إننا إلى جانب جمعية بيروت ماراثون بالتعاضد والتعاون لنعلن 

لف الدارس من مختوالطالب للشباب والذي يشارك فيه التالمذة  Bankmedإطالق سباق 

 .الرسمية والخاصة

وأشار إلى أن المناسبة اليوم تعني أكثر من منحى ومنها أنها مناسبة للتالقي والتعارف بين 

مختلف الشباب كما بين المؤسسات التربوية وهي إرساء لثقافة التنافس اإليجابي وإثبات جدارة 

 .بنبض الحياة وإكسير الحيويةالفرد وإضاءة فسحة من األمل بغد واعٍد مفعم 

وأوضح بأن وزارة التربية والتعليم العالي ترى في هذا السباق إستكماالً لنهجها عبر مسارات 

ثالث هي : األنشطة الالصفّية المدرجة في المنهاج التعليمي والنشاطات التي تنّظمها كل من 

 .ووحدة األنشطة الرياضية والكشفيةمصلحة الشؤون الثقافية 

قناعتنا في الجمعية هي بأن الشباب هم أمل وختمت السيدة الخليل بكلمة أوضحت فيها بأن 

مل يحمن الحاضر وضمانة المستقبل والثروة الحقيقية ونعني بالشباب الطموح والموهوب و

 .سالح اإليمان واإلرادة والعلم

ن قادرين أن يحاكوا فكرة هذا السباق جاءت بدافع إعداد جيل جديد من العدائيولفتت إلى أن 

 .وميداليات ملّونة محلية وخارجية طموحاتهم وطموحاتنا بإنجازات عبر إنتصارات

 Bankmedووجهت الشكر والتقدير إلى الشركاء مع الجمعية في ترجمة األهداف وهم 

الراعي الحصري حيث إدارته تتسم بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية والتنمية البشرية المستدامة 

 ه ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون اإلجتماعيةلك الشكر إلى بلدية ضبيّ وكذ

 .واإلتحاد اللبناني أللعاب القوى

 وكشفت عن نشاطات وفعاليات مترافقة للسباق وهي :

 _Move 4 Good  أي منتدى تحّرك لألفضل وهو محطة فيها لقاء مع عدائين شباب :

 لآلخرين. اً أصحاب تجربة في مجال الركض لتكون حافز

 _Donate Your Running Shoes  ّبالحذاء الرياضي آلخرين بحاجة ع : وهي مبادرة تبر

من ن يحذاء رياضي وّزعت على عدائ 648جمع  وكانت تجربة ناجحة العام الماضي وتمّ  له

 .فئة الشباب

 _Idols  ّلين أصحاب جماهيرية وحالة شعبية حيث تم : وهم مجموعة من النجوم المفض

شيرين نجيم وبطل التزلج المائي  2016إختيار النجم راغب عالمة والعداءة المتأهلة إلى ريو 



ات ونجم كرة السلة إيلي رستم وعداءة ذوي اإلحتياج 2014سيلفيو شيحا حامل ذهبية آلسيا 

ءات مباشرة حضور يوم السباق لتشجيع المشاركين ولقا ون لهؤالءسيكالخاصة منى فرنسيس و

 .مع الطالب بعد السباق

وختمت الخليل كلمتها باإلشارة إلى جائزة ميالني فريحة وللسنة الثانية على التوالي إحياًء  

كلم في السنوات  5سافة وإكراماً لروح هذه الشابة التي لطالما شاركت في سباقات الجمعية لم

 .كلم هذا العام 5الفائزة في سباق الماضية على أن تعطى الجائزة إلى 

هة بالشكر إلى ودعت للمواكبة اإلعالمية للسباق من قبل الشريك اإلعالمي المثالي متوجّ 

وإلى أن نكون كلنا صوت واحد تلفزيون المستقبل الناقل المباشر للسباق إدارة وعاملين 

 .أكيد قّدا " ل مشارك في السباق "احدة ونقول لكوصرخة و

 

 

 

 


