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نال ماراثون بريوت الدويل التصنيف الربونزي عام 2010، ثم التصنيف الفيض عام 2015 الذي 
تحمله 26 دولة.

للجامعة  الطبية  للمراكز  التابعة  الفرق  الخليل  مي  ماراثون  بريوت  جمعية  رئيسة  كرمت 
اللبنانية االمريكية تقديرا لدعمها جمعية بريوت ماراثون، خالل زيارتها املركز الطبي للجامعة 
اللبنانية االمريكية يف مستشفى رزق - االرشفية، ومنحت  جوائز تذكارية ملراكز الجامعة اللبنانية 
املتطوعني  اىل جميع  شهادات  قدمت  كام  سان جون،  ومستشفى  رزق،  مستشفى  االمريكية، 
الذين شاركوا يف الحدث. اقيم حفل التكريم يف حضور رئيس مجلس ادارة املركز الطبي للجامعة 
رحمة،  رشيد  الطبيب  فرح،  روال  الطبيبة  رزق(،  )مستشفى  رزق  سامي  االمريكية،  اللبنانية 

ومساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة سعد الزين.
وكانت فرق املراكز الطبية للجامعة اللبنانية االمريكية، مستشفى رزق، ومستشفى سان جون، 
الرشيك الطبي الرسمي والحرصي لسباق ماراثون بريوت 2021، قد تواجدت يف ثالث نقاط 

تفتيش طبية مختلفة ملساعدة املتسابقني واسعافهم يف حال تعرضهم لالصابة.

البرونزي والفضي

تكريم فرق طبّية

رياضة
نمر جبر

البعض  يوم انطلقت عام 2003 فكرة انشاء جمعية بريوت ماراثون لتنظيم سباق للامراثون، مل يلتقط كرث هذه االشارة. 
ال ميلك ثقافة هذا النوع من الرياضات، والبعض االخر اعترب ان الفكرة لن متلك القدرة عىل االستمرار استنادا اىل تجارب 

ومبادرات مختلفة مل تدم طويال  

السنوات  الـ19 وحملت  الجمعية عامها  بلغت 
بعد  سباقا   17( للسباق  السنوي  التنظيم  مع 
االحداث  بسبب  و2020   2019 عامي  غياب 
امليدانية واالوضاع الصعبة(، نجاحات وتطورات 
وانجازات بدأت مبنح سباق ماراثون بريوت عام 
الدويل  االتحاد  من  الربونزي  التصنيف   2010
الفيض  التصنيف  ثم   ،)IAAF( القوى  اللعاب 
الذي تحمله 26 دولة وحصل عليه لبنان يف اقل 

من 5 سنوات يف خطوة الفتة. 
يف لبنان، تعترب رياضة الركض من الرياضات التي 
تستحوذ عىل اهتامم رشيحة كبرية من اللبنانيني 
الذين يتوزعون يف دوافع مزاولتهم لهذه الرياضة، 
وميداليات  والقاب  نجومية  اىل  طامح  بني  ما 
محلية وخارجية، وهادف اىل الحفاظ عىل صحته 

واكتساب اللياقة البدنية.
املالحظ  ان  اال  واالسباب،  االهداف  تكن  مهام 
الرياضة  هذه  ميارسون  الذين  اعداد  ازدياد 
وتطلعاتهم  اهتامماتهم  من  باتت جزءا  بحيث 
جمعية  ولعل  الركض.  بثقافة  يعرف  ما  ضمن 
بريوت ماراثون من اهم وابرز الذين عملوا وما 
زالوا يعملون لجهة تعميم هذه الثقافة، واقامة 

النشاطات الدورية يف بريوت واملناطق.
منذ انطالقاته، كانت التحديات بفعل االحداث 
كلام  لكن  السباق.  تحارص  واالمنية  السياسية 
بريوت  جمعية  عىل  التحديات  هذه  اشتدت 
وتصميام  واميانا  ارادة  تزداد  فهي  ماراثون، 
النجاز السباق حتى باتت تتفاعل مع االحداث 
واالحاطة  والدعم  االلتفاف  بفعل  وتطوعها 
كل  ومن  اللبناين  املجتمع  مكونات  جميع  من 
والداعمني،  والرعاة  الرشكاء  ومن   املناطق، 
ووزارات  وامنية،  عسكرية  مؤسسات  ومن 
واقتصادية  تربوية  وقطاعات  عامة،  وادارات 

رئيسة جمعية بريوت ماراثون مي الخليل.

2020، فكان القرار الصعب مجددا بالغاء السباق 
للسنة الثانية تواليا.

مكاتب  اقفال  ايضا  التدهور  تداعيات  من 
جميع  وترسيح  الحازمية،  منطقة  يف  الجمعية 
اعضاء فريق العمل الذي كان يناهز 30 موظفا 
وموظفة نالوا حقوقهم املادية وفق قانون العمل 

اللبناين. 
الجمعية  نظمت  الصعوبات،  من  الرغم  عىل 
وافرتاضيا،  محليا  كيلومرتات،   5 ملسافة  سباقا 
وعادت جميع ايرادات التسجيل للصليب االحمر 
اللبناين دعام لدوره يف مساعدة منكويب انفجار 
مرفأ بريوت، فيام وزع عىل املشاركني يف السباق 
ميدالية صنعت من قطع الزجاج الذي كان قد 

تحطم بفعل انفجار املرفأ.
سعت الجمعية يف العام 2021 اىل استعادة نبض 
ضمن  لكن  ارادت،  ما  لها  وكان  بريوت  شوارع 
بالتحضريات  مرتبطة  ومحددة  معينة  ضوابط 
االفرتايض  النظام  ووفق  واللوجستية،  االدارية 
مجمع  يف  للجمعية  الجديد  املقر  من  انطالقا 
يف  الرقمية  بريوت  منطقة  يف  الناشئة  الرشكات 
شارع بشارة الخوري. فكان النشاط االبرز سباق 
منه  و13  الثاين  ترشين   12 يف  بريوت  ماراثون 
تحت شعار "ركضة امل للبنان"، سبقه يف 23 ايار 
سباق السيدات تحت شعار "انا معيك". وتحضريا 
للسباقني، اطلقت الجمعية الربنامجني التدريبني 
لسباق  و542  السيدات  لسباق   510 املجانيني 

املاراثون.
سباق  يف  كانت   2022 العام  يف  االوىل  املحطة 
السيدات يف 27 اذار املايض تحت شعار "طريقك 
سباق  الجمعية  تنظم  ان  امل  عىل  قرارك"، 
حال  يف  املقبل  الثاين  ترشين   14 يف  املاراثون 

سمحت الظروف بذلك.  

جمعّية بيروت ماراثون تتحّدى األزمات والصعوبات
مّي الخليل: نعتمد على إيماننا ودورنا اإلنساني

رياضية. وهيئات  بلدية  ومجالس   واجتامعية 
تهتم جمعية بريوت ماراثون، التي تأسست عام 
الشباب  2003 بعد الرتخيص االداري من وزارة 
الركض.  رياضة  يف  نشاطات  بتنظيم  والرياضة، 
هذا  يف  ناشطا  دورا  تلعب  ان  استطاعت  وقد 
املجال من خالل سباق ماراثون بريوت، الحدث 
الريايض الذي ساهم يف تعميم ثقافة الركض عىل 
مساحة الوطن عرب عرشات السباقات لقطاعات 

ومؤسسات وهيئات عىل اختالفها.
يعود اىل الجمعية الدور االسايس يف تأكيد حضور 
الرياضية  االحداث  خارطة  يف  وادراجه  لبنان 
الدولية، يف مجال تنظيم املاراثونات، حتى باتت 
العاصمة بريوت واحدة من ابرز عواصم العامل يف 
هذا املجال، بعدما ادرج سباق ماراثون بريوت 

ضمن روزنامة االتحاد الدويل اللعاب القوى.
نال السباق الذي سجل منوا هو االرسع يف منطقة 
الرشق االوسط بعد سنتني من انطالقته، بحسب 
للمسافات  الطرق  لسباقات   AIMS منظمة 
الطويلة، ناهيك بالتصنيف الربونزي الذي حظي 
 2015 عام  الفيض  والتصنيف   2010 عام  به 

الصادرين عن االتحاد الدويل اللعاب القوى.
وقبيل  املتتالية،  النجاحات  من  سنة   17 بعد 
 ،2019 لعام  املاراثون  لسباق  املحدد  املوعد 
رفضا  االحتجاجية  الشعبية  الحركة  انطلقت 
التي ما  الصعبة  لالوضاع االقتصادية واملعيشية 
لبثت ان تنامت وفرضت جمودا عىل العديد من 
النشاطات، ومنها نشاط الجمعية التي مل تتأخر 
يف الغاء سباق ماراثون بريوت لعام 2019. بعدما 
مع  تعقيدا  االمور  وازدادت  االوضاع  تفاقمت 
تفيش جائحة كورونا عام 2020، حاولت الجمعية 
ازدادت وكربت  التحديات  لكن  السباق،  تنظيم 
وبلغت ذروتها مع انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 

نمر جبر

من  بأنها  اعرتفت  الخليل  مي  الجمعية  رئيسة 
احالمي  تتجاوز  "احيانا  دامئا  يحلمون  الذين 
االحالم  غالبية  ان  اال  الواقع،  حدود  زماليئ   مع 
وقد  منلكها،  التي  االرادة  بفضل   تتحقق 

استطعنا ان نطّوع جميع التحديات وما اكرثها". 
اضافت: "نواجه ما يواجهه كل لبناين يف الحياة 
واملشاكل  نفسها،  هي  الصعوبات  اليومية. 
ايضا.  نفسها  هي  اليومية  واملعاناة  والتحديات 

لكن خيارنا، كام غالبية املواطنني، الصمود والعمل 
باالمكانات املتوافرة، لكن بجهود مضاعفة".

وكشفت عن عودة بعض املوظفني اىل دوامهم 
اليومي يف الجمعية بعد تقلص العمل فيها بشكل 
السياق:  وقالت يف هذا  العام 2019.  منذ  كبري 
"بعد الرتاجع الكبري يف حجم العمل،  اضطررنا اىل 
اقفال ابوابنا للحد من الخسائر. لكن بعد عامي 
2019 و2020 القاسيني، اعتربنا ان عام 2021 هو 
عام التجربة للعودة التدريجية، فنظمنا سباقات 
اجراءات  وسط  ميدانية  سباقات  ثم  افرتاضية 
صحية متشددة، فلم نستسلم او نرتاجع اميانا منا 

اننا باقون يف البلد".
امام  الرتاجع  او  االستسالم  الخليل  مي  رفضت 
الضغوط الكبرية، واكدت انها ال تستند اال عىل 
االنساين عىل مدار  بوطنها وعىل دورها  اميانها 
20 سنة. كام اشارت اىل ان "يف السنة الجارية، 
استعادت  الذين  املوظفني  طأمنة  عىل  وحرصا 
خاطرت  انني  اعرتف  منهم،  بعضا  الجمعية 
واعطيتهم نوعا من الوعد باالستقرار علام انني 
ال املك اي ضامنات خصوصا واننا نستفيق كل 
يوم عىل ازمة او مشكلة جديدة". لكنها اكدت 
يف املقابل، انها تستند اىل اميانها بوطنها ودورها 
التي  الرياضة  اىل  الناس  االنساين: "ملسنا حاجة 
هي عامل اسايس يف االمناء االجتامعي االنساين، 
 510 املجاين  التدريبي  الربنامج  اطلقنا  فعندما 
لسباق السيدات ملسافة 10 كيلومرتات تسجلت 
اكرث من 1000 سيدة من اعامر مختلفة، وهذا 
للرياضة  الحاجة  اىل  ويشري  الرقم غري مسبوق 
من اجل التخفيف من الضغوط التي نعيشها. 
ان تقف 1000 سيدة عىل خط االنطالق لسباق 
10 كيلومرتات فهذه ظاهرة فريدة من نوعها، 
كالتي  حادة  ازمات  يعيش  بلد  يف  خصوصا 

يعيشها لبنان".   
العناوين  "من  الرياضة  ان  اعتربت  كذلك 
تحولت  حيث  العامل،  بلدان  كل  يف  االساسية 
رسمية  ورعاية  باهتامم  تحظى  صناعة  اىل 
االزمات  ظل  ويف  لبنان،  يف  لكن  الدولة.  من 
الراهنة، مل تعد الرياضة اولوية بل اصبح الدواء 
والكهرباء  واملحروقات  والغذاء  واالستشفاء 
وغريها من االمور الحياتية اليومية هي االولوية 

لدى الشعب املقهور، ويا لالسف". 


