
            
            

               

                   

        

         

  70/70/5702بيروت في 

 

 .من الحدود الى الحدودعيد الجيش اللبناني السبعون ، على الدراجات 

 

ساعة  من  05كم خالل  557عبر المشاركون مسافة درجة مئوية  07رة تجاوزت في ظل حرا

لشمالية في العريضة الى اقصى نقطة على الحدود اللبنانية الفلسطينية في الناقورة، في حدود لبنان ا

 .تحية الى الجيش اللبناني في عيده السبعين 

اللجنة االولمبية  دعمالعماد جان قهوجي ورعاية قائد الجيش اد اللبناني للدراجات واالتحمن   مينظبت 

"    طرابلس-بايك شوب"، مكتبة معوض جل الديب، ومحل اي بي تي للمحروقات"، وشركتي  اللبنانية

 .مميزاً بكل المقاييس 75/70/5702في  حديوم األ" من الحدود الى الحدود"طواف دراجات  كان

 - تولت باصات وشاحنات الجيش اللبناني نقل المشاركين من بيروت الى قاعدة القليعات الجوية   

حيث باتوا ليلتهم برعاية قيادة القاعدة ممثلة آب   0 ض بعد ظهر يوم السبت فيمطار رينه معو

 .ركز العالي للرياضة العسكرية بالتعاون مع المو بالعميد صقر

افتتح العميد جوزف عبود ممثالً قائد   75/70/5702اعة السادسة من صباح االحد الس في تمامو

قة من موسيقى الجيش تم افتتاح ي عزفته فربالنشيد الوطني اللبنانالجيش العماد جان قهوجي النشاط 

المشاركين على هذا التحدي الكبير في االتحاد اللبناني للدراجات و محيياً كلمة  لقى بعدهاأالطواف ،

من أقصى شمال الوطن الى أقصى جنوبه في رمزية تزاوج دور الجيش وتضحياته التي  الطواف

، أما كلمة االتحاد العام بنشاط رياضي مميز اليهم تمنيات القائد  تروي كل تراب الوطن العزيز،ناقالً 

ده قيادة الجيش اللبناني وضباطه وافرا معايداً اللبناني للدراجات فالقاها أمين عام االتحاد عبدو ناضر 

 .وشاكراً له رعايته للرياضة والرياضيين

من  في تناغم حقيقي بين الهواة والعناصر العسكريةدراجة  027انطلق الطواف بما يزيد عن  

 .مشاركين 0شاركت قوى األمن الداخلي عبر  العسكرية  كما والوحدات والرتب  مختلف القطع

ناني يتبعهم حملة اعالم لبنان بوقد تقدم الطواف دراجي قوى االمن الداخلي وسيارات الجيش الل      

رئيس يارة ،وسوالسيارات المرافقة،  سيارة اسعاف طبي الباصاتجات ،والجيش اللبناني على الدرا

ر تأمين حاجات المشاركين ناضمدير الطواف االمين العام عبدو  ئة الفنية قيصر سلوم،فيما تولى الهي

الغذائية الضرورية من ماء ومرطبات وفواكه ومتممات غذائية ،على متن باص اللجنة األولمبية 

 .اللبنانية

اي بي "في منطقة الميناء في طرابلس، تلتها استراحة اخرى في محطة  االولى كانت  اإلستراحة

نصف كم هي  007 قاطعين  قاعدة بيروت البحرية البربارة  ليصل بعدها المشاركون الى" تي
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تواصل العامة للنشاط ، واستراحة غداء رياضي عسكري لساعة من الزمن مرت كلحظة،ثمالمسافة 

 .يدا وصورالطواف نحو الناقورة مروراً بص

مساءاً حيث جرى  03.7الساعة  عند  وصل المشاركون الى الحدود اللبنانية الجنوبية عند الناقورة

االحتفال الختامي بحضور ممثل قيادة الجيش العقيد الركن مصطفى زين الدين الذي هنأ المشاركين 

اصبحت تقليداً سنوياً  ،التيعلى انجازهم الكبير وشكرهم على وقفتهم التضامنية مع الجيش اللبناني

، فيما القى قيصر سلوم كلمة االتحاد شاكراً قيادة الجيش اللبناني على  من اإلتحاد اللبناني للدراجات

 .احتضانها ورعايتها للنشاط

لكل  الرياضيين والعسكريين باإلضافة الى رخصة سوق اقتصادية  توزيع شهادات مشاركة  تمثم  

 .تقدمة من شركة اي بي تي للمحروقات " Eco driving License" صديقة للبيئة

من قطعوا مسافة الطواف  ميداليات تذكارية خاصة بالمناسبة ، مشاركا 7. واستحق ما يزيد عن 

مواليد ) ، ومنهم اصغر المشاركين من طرابلس الفتى جهاد الباباالعريضة الى الناقورة بأكملها

5777 ). 

،في مبادرة كريمة رعاية النشاط في اللحظة األخيرة و طرابلس " بايك شوب"وقد تولت شركة  

دراجة حديثة  وخوذات الحماية للعسكريين المشاركين ، بعد تخلف راعي اإلتحاد الرسمي  57تأمين  

 .قبل ساعات معدودة من بدء النشاط

للمحروقات ومكتبة معوض جل الديب رعاية النشاط وتأمين كافة  كذلك تولت شركة اي بي تي

 .ماتهمستلز

واحتفال سنوية  راده الهواة تحية وفاء أعلى امتداد حدود الوطن كم  557دراجات لمسافة طواف 

 .معاً على كل دروب الوطن،لحماة الوطن من شماله الى جنوبه ومن سهله الى جبلهتكريم 

 

                                                  


