
 

 موظف في بنك بروة يصبح أول شخص من قطر يكمل ماراثون القارة القطبية الجنوبية لزيادة
الوعي بمخاطر مرض النوما

 إدارة بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توافقة مع الشريعة نمواً في قطر،  رحبت –2012 مارس 26الدوحة – 
 بعودة السيد زياد رحيم، رئيس مخاطر ا%سواق لدى عودته من سباق ماراثون القارة القطبية حيث أصبح

ا#تسابق ا%ول والوحيد من قطر الذي يقوم بإكمال السباق ا%برد في العالم.

، هكذا وصف زياد تجربته التي عبر خ(لها مسار السباق البالغ  "رحلة رائعة وسباق متطلب   كم متحديـا42ً“
الساعة، والعواصف الثلجية والحرارة90 قدم والرياح العاتية التي تهب بسرعة 2000ا)رتفاعات التي بلغت   / كم
  درجة تحت الصفر. وقد خاض زياد هذه التجربة بهدف زيادة الوعي بمخاطر مرض20التي تصل إلى حدود 

النوما، وهو التهاب يصيب منطقة الوجه.

  كم، بحيث255وسيقوم زياد أيضـاً برعاية بنك بروة با#شاركة في سباق ماراثون دو سابل التي تبلغ مسافته 
يكون قد شارك في اثن$ من أقسى السباقات على ا%رض خ(ل شهر واحد.

إن إكمال ماراثون القارة القطبية منحني شعــوراً عارمـاً بالرضى:وفي تعليقه على هذا التحدي، قال زياد  “ 
 الشخصي ومما يزيد في سعادتي هو أنني قمت بالتجربة لخدمة هدف نبيل. إن معظم ضحايا مرض النوما هم
 أطفال دون سن السادسة يعيشون في ظروف مأساوية من الفقر وسوء التغذية. إن معرفتي بأنني أساهم في

"نشر الوعي بوضعهم وا)هتمام بمساعدتهم دفعني إلى التقدم في أشد اللحظات صعوبة

ً لهذين السباق$، وقام بإكمال أكثر من   10خ(ل الشهور الستة ا%خيرة، خاض زياد تدريبات شاقة استعدادا
 سباقات ماراثون حول العالم. ويستعد زياد حاليـاً للطيران إلى الصحارى للمشاركة في سباق ماراثون دو سابل

.2012 أبريل 16 إلى 6 درجة مئوية وذلك في الفترة ب$ 50في درجات حرارة تتجاوز 

بإسمي وبإسم زم(ئي في بنك بروة، أهنئ:بدوره علق السيد ستيف تروب، الرئيس التنفيذي #جموعة بنك بروة  “ 
 زياد على هذا ا&نجاز ا#ثير ل'عجاب، ونشجعه على ا#زيد من ا&نجازات. إننا في بنك بروة ملتزمون بدعم

 القضايا ا&نسانية ونشعر بالسعادة %ننا نساعد زياد في تحقيق مسعاه ودعم قضية هامة، ونتمنى لزياد التوفيق
"في سباقه القادم في منطقة الصحارى

"فايسينغ أفريكا ا#ؤسسة الخيرية الرسمية لسباق ماراثون دو سابل، وتقوم بمعالجة ا#رضىتعتبر مؤسسة  " 
 الذين يعانون من مرض النوما في منطقة الصحارى ا%فريقية. وبفضل جزء من عائدات السباق إضافة إلى دعم

 من متبرع$ دولي$، ستتمكن ا#ؤسسة من إحضار طواقم طبية مؤهلة من أوروبا وأميركا &جراء الجراحات
الترميمية للمرض

    
انتهى


