عدد  - 68أيار 2019

رياضة
برونزية للمفتش أول إليانا طعمة
في "ماراثون صيدا"
احرزت املفتش اول اليانا طعمة امليدالية الربونزية يف سباق "ماراثون
صيدا الدويل" الثاين الذي نظمته "جمعية صيدا انرتناشيونال ماراثون"،
برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثال بالنائبة بهية
الحريري ،وبالتعاون مع بلدية صيدا و"مؤسسة الحريري للتنمية
البرشية املستدامة" واالتحاد اللبناين اللعاب القوى تحت شعار "مرنكض
للبيئة السالم".
حلت طعمه يف املركز الثالث لفئة االناث مواليد  30 – 20سنة لسباق
مسافة  7كيلومرتات ،مسجلة  30:36:9دقيقة خلف هبه دياب من قوى
االمن الداخيل يف املركز الثاين مسجلة  30:13:9د ،وبيا طعمه يف املركز
األول مسجلة  27:00:9د.
وكانت بعثة املديرية العامة لالمن العام التي شاركت يف السباق ضمت
كال من :النقيب اييل الخوري  33:44د ،املفتش ثاين عيل املوىس 24:55
د ،املفتش ثاين عالء االشقر  25:35د ،املفتش ثاين حسن ابو زيد 30:04
د ،املفتش ثاين عادل اسوم  26:01د ،املفتش ثالث دانيال ابراهيم 29:28
د ،املفتش ثالث اييل خليل  26:20د ،املفتش ثالث محمود الحسيني
 29:54د .اضافة اىل املفتش ثالث حسن شكر ،املفتش ثالث حسام حيدر،
املفتش ثالث احمد كنعان ،املأمور بشار يوسف.
وكشفت طعمة ،التي سبق لها ان احرزت املركز االول يف سباق هنيبعل
ملسافة  10كيلومرتات ،وتشارك سنويا يف سباق "ماراثون بريوت" ،عن
مواصلة استعداداتها الستحقاقني :الحفاظ عىل لقبها يف سباق هنيبعل يف
نسخته الجديدة املقرر يف ايلول املقبل يف الهند ،وتحقيق رقم جديد يف
سباق "مارثون بريوت" املقبل.
وقالت لـ"االمن العام"" :مل اكن مستعدة يف شكل جيد للسباق ،ومل يكن
مقررا ان نشارك اال قبل  15يوما ،ورغم ذلك فالرقم الذي حققته مل يكن
بعيدا عن رقم صاحبة املركز االول".
ومل تنف صعوبة املسار" :مل يسبق ان شاركت يف اي سباق يف صيدا،
فاملسار جديد والطرقات صعبة".
وتحمل طعمة لقب اقوى امرأة يف لبنان والبالد العربية منذ آب املايض،
عندما حلت يف املركز االول يف املسابقة التي نظمها االتحاد اللبناين
لاللعاب التقليدية برعاية املدير العام للجامرك بدري ضاهر" :اتدرب 5
ايام يف االسبوع مبعدل  3اىل  4ساعات يوميا تتضمن ركضا اىل مسافة 8
اىل  10كيلومرتات ومتارين لياقة بدنية".
وكانت اللجنة املنظمة للسباق اذاعت النتائج النهائية لكل املسافات،
وتولت النائبة الحريري والرئيس فؤاد السنيورة ورئيس هيئة اوجريوا
عامد كريدية وجمع من الشخصيات تكريم الفائزين الذين جاء ترتيبهم
النهايئ عىل الشكل التايل:

املفتش اول اليانا طعمة تتسلم كأس املركز الثالث من النائبة بهية الحريري.

 مسافة  42كيلومرتا:فئة الذكور 1- :حسني عواضة (الجيش اللبناين) 2- ،زاهر زين الدين
(الجيش اللبناين) 3- ،بالل عواضة (الجيش اللبناين).
فئة االناث  1- :كاتيا راشد  2- ،هبة طرابليس 3- ،نيكول الياس.
 مسافة  21كيلومرتا:فئة الذكور 1- :راشم بغداد (الجزائر) 2- ،يان هاردينغ (بريطانيا)3- ،
طوين حنا (لبنان).
فئة االناث 1- :ماري حجيج  2- ،ناديا نعمة 3- ،رشا محفو.
 مسافة  7كيلومرتات:فئة الذكور 1- :درويش حديد (الجيش اللبناين) 2- ،عيل سويدان (الجيش
اللبناين) 3- ،محمد حيدر.
فئة االناث 1- :بيا مخول 2- ،غادر األشقر 3- ،رندة رزق.
وجرى تتويج وتكريم الفائزين يف سباق ذوي االحتياجات الخاصة (االرادة
الصلبة) عىل الشكل التايل:
 فئة :Hand Cycleفئة الذكور 1- :حسن ضيا 2- ،احمد الغول 3- ،احمد شبيل.
فئة االناث 1- :ريتا صعب 2- ،منى لهيب.
 فئة  Push Reem: 1-عيل سواملي (األردن)  2- ،يحيى جربا (لبنان)، 3نيسان هريمز (العراق). فئة WEEL Chair 1-::يوسف املوىل 2- ،محمود حمودة 3- ،مصطفىخري الدين.
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