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رياضة

"بوما  لسباق  املحلية  الرابعة  النسخة  تحولت 
والوحول(  واملوانع  الحواجز  )سباق  هنيبعل" 
السباقات  صعيد  عىل  والـ13   ".O.C.R"
بلدان  ويف  السعودية  يف  جرت  التي  املشابهة 
اخرى يف منطقة الرشق االوسط، اىل مهرجان 
صبغة  حمل  واملرح  واملنافسة  التحدي  من 
املديرية العامة لالمن العام التي نجحت، كام يف 
كل املناسبات واملحطات واالحداث التي تقوم 
بها او تتوالها، يف اظهارها بشكل الئق ومميز، 
لجنة  خالل  من  وامنيا  ولوجستيا  تنظيميا 
تنظيمية ترأسها الرائد انطوان خوري وضمت 

زهاء 50 عنرصا.
يعود تاريخ السباق اىل العام 1986 حيث ظهر 
للمرة االوىل يف انكلرتا. لكن حضوره بقي خجوال 
يف املنطقة حتى العام 2012 حني بدأ هذا النوع 
من السباقات يلقى رواجا ويستقطب عددا من 
الرياضيني. منذ 6 سنوات ال تزال هذه الرياضة 
تصنف يف املراتب الثالث االوىل عامليا من حيث 

النمو واالنتشار.
السباقات  بني  املصنف  هنيبعل"  "بوما  سباق 
الـ10 االوىل يف العامل، اقيم للمرة االوىل يف لبنان 
هذا  ينترش  ان  قبل  االوسط،  الرشق  ومنطقة 
النوع من السباقات يف االمارات العربية املتحدة 
رايس"  "سبارتن  مثل  وقطر  عامن  وسلطنة 
النه  الفارقة  العالمة  وظل  واريري"،  و"ديزيرت 

الوحيد الذي يتضمن حواجز وموانع ووحوال.
تقدمه  متفرج  الف  عدده  فاق  جمهور  امام 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  ممثل 
تنافس زهاء  البيرسي،  الياس  العميد  ابراهيم، 
جديد(  قيايس  )رقم  ومشاركة  مشاركا   980
اللبناين  والجيش  العام  )االمن  العسكريني  من 
الداخيل( واملدنيني من جنسيات  وقوى االمن 
عربية واجنبية مختلفة تنافسوا يف اجواء من 
التحدي واملرح الجتياز 25 حاجزا عىل مسافة 
6 كيلومرتات، منها حواجز وضعت للمرة االوىل 
مميز  تنظيم  وسط  املشاركني،  اعجاب  والقت 

ورعاية وتعاون كبريين من االمن العام، كام قال 
"تراش هولدر"  العام لرشكة  املدير  امني ديب 
صاحبة الحقوق يف تنظيم السباق، الذي شكر 

املديرية العامة عىل رعايتها وتعاونها.
"االب  العام  االمن  ان  اعترب  البيرسي  العميد 

"هذا  وقال:  وامنيا"،  تنظيميا  للسباق  الروحي 
املنافسة  روح  ينمي  السباقات  من  النوع 
املدين  املجتمع  مع  والتفاعل  املشاركة  ويعزز 
والجمعيات االهلية واالندية الرياضية، ويطور 
وتقبل  الرياضية  والروح  الجسدية  القدرات 

سباق "بوما هنيبعل" 
تفّوق تنظيمي وفني لألمن العام

القفز من فوق الحاجز تسلقا.ممثل املدير العام لالمن العام العميد الياس البيرسي يتوسط عددا من عنارص االمن العام الذين شاركوا يف السباق.

تحت االسالك.احد الحواجز الصعبة يف السباق فوق النار.

الوضع  ظل  يف  بيضاء  صورة  ويعكس  اآلخر، 
الراهن". 

دميرتي  النقيب  والرمي  التدريب  دائرة  رئيس 
عمليا  يرتجم  الذي  السباق  اهمية  اكد  صقر 
الواقع  ارض  عىل  واملدين  العسكري  التعاون 

ويعزز الرشاكة بينهام.  متكنت املفتش اول اليانا 
ترتيب  يف  االول  باملركز  االحتفاظ  من  طعمه 
العسكريات مسجلة 34:44 دقيقة، وحلت يف 
ويف  للعسكريني،  العام  الرتتيب  يف   28 املركز 
للسيدات.  العام  الرتتيب  يف  الخامسة  املرتبة 

وقالت: "متيز السباق هذا العام عن السنوات 
احتاجت  التي  الجديدة  بحواجزه  السابقة 
الجتيازها.  كبري  وجهد  مضاعف  مجهود  اىل 
االرقام تؤكد ان املرأة قادرة عىل مقارعة الرجل 

ومنافسته يف كل امليادين".

الترتيب العام
* العسكريون:
- فئة الرجال: 

1- عامد جزين )االمن الداخيل(
    19:46 دقيقة.

2- حسني عيل )االمن الداخيل( 
    23:25 دقيقة. 

3- هشام احمدية )االمن الداخيل(   
    23:29 دقيقة.

- فئة السيدات: 
1- املفتش اول اليانا طعمه 

    )االمن العام( 34:44 دقيقة. 
2- املفتش اول دنيا بودياب 

   )االمن العام( 38:43 دقيقة. 
3- املالزم مرياي ابراهيم )االمن العام(    

    39:29 دقيقة.

* املدنيون:
- فئة الرجال: 

1- سمري السلامن )سوري(
   20:51 دقيقة. 

2- ابراهيم كويش )سوري(
   20:58 دقيقة. 

3- داوود مصطفى 21:07 دقيقة.
- فئة السيدات: ريك سقالوي

  33:39 دقيقة. 
2- ماين دمريجيان 34:02 دقيقة.

3- بيا مخول 34:22 دقيقة.


