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رياضة 

      

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتوسط فريق االمن العام لاللعاب القتالية 
واعضاء االتحاد.

العميد الركن جورج صقر والنقيب دميرتي صقر يتوسطان العبي الفريقني. 

استقبل املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم فريق املديرية العامة 
لالمن العام لاللعاب القتالية "مواي تاي" برئاسة رئيس الفريق النقيب دميرتي 
صقر وحضور رئيس االتحاد اللبناين سامي قبالوي واالمني العام قاسم النونو 
دائرة  ورئيس  نخله  مهدي  والعضو  موىس  داين  املحامي  الصندوق  وامني 

التدريب يف املديرية الرائد طارق الشويف.
خالل اللقاء نوه اللواء ابراهيم بانجازات الفريق يف بطولة العامل التي جرت 
يف تايالند، ومكنت املنتخب اللبناين من تحقيق املركز الثاين يف البطولة التي 
لاللعاب  العام  االمن  فريق  احرز  دولة.  عامليون من 40  ابطال  فيها  شارك 
القتالية 4 ميداليات )ذهبية، فضيتان وبرونزية( من خالل املفتش اول محمد 
ثالث محمد  واملفتش  كيلوغراما،  دون 86  وزن  ذهبية  احرز  الذي  حمود 
ملحم فضية الوزن املفتوح، واملفتش ثاين شادي نرصالله فضية وزن دون 91 

كيلوغراما، واملفتش ممتاز خليل مراد برونزية وزن دون 81 كيلوغراما.
لقي الفريق اثر عودته من تايالند استقباال رسميا يف صالون الرشف يف مطار 
الشباب  وزارة  يف  الرياضة  دائرة  رئيس  حضور  يف  الدويل،  الحريري  رفيق 
والرياضة محمد عويدات ممثال الوزير محمد فنيش، عضوي لجنة الشباب 

لبى فريق االمن العام يف كرة القدم دعوة فوج التدخل االول يف الجيش اللبناين 
لخوض مباراة ودية يف كرة القدم املصغرة "ميني فوتبول"، يف مناسبة افتتاح 
استعدادات  تأيت ضمن  والتي  امليناء يف طرابلس،  منطقة  الفوج يف  ملعب 
وتحضريات الفريقني الستحقاقات مقبلة، ابرزها مشاركة فريق االمن العام يف 
بطولة كرة القدم للصاالت "فوتسال" للدرجة الثانية، بهدف التأهل اىل مصاف 
قائد  بدايتها  اعطى رضبة  التي  املباراة  جاءت  فنيا،  االوىل.  الدرجة  نوادي 

اللواء عّباس إبراهيم نّوه 
بإنجازات فريق األلعاب القتالية

فوز وّدي لألمن العام على الجيش

والرياضة النائبني انور جمعة وفادي عالمة، الرائد طارق الشويف من املديرية 
التاي  اتحاد  رئيس  اللبنانية،  االوملبية  اللجنة  من  وفد  العام،  لالمن  العامة 

بوكسينغ سامي قبالوي، وعدد من الشخصيات الرياضية واهايل الالعبني.

فوج التدخل االول العميد الركن جورج صقر ورئيس دائرة التدريب وشعبة 
النقيب دميرتي صقر، مثرية وندية وحامسية ومتقاربة. مل  الرياضة والرمي 
تحسم نتيجتها اال يف الدقائق االخرية لصالح الفريق الضيف بنتيجة 3 ـ 2، 
سجل لالمن العام املفتش اول ممتاز احمد حويال )2(، واملفتش ثالث حسني 

عطوي، وللجيش النقيب يعقوب عطية، والعريف طه حموضه.
وكان سبق املباراة كلمة لقائد الفوج العميد الركن صقر اثنى فيها عىل الروح 
الرياضية والتعاون بني االمن العام والجيش اللبناين، واكد عىل اهمية الرياضة 
الجسم  السليم يف  "العقل  انطالقا من  االمنية  العسكرية واالجهزة  يف االسالك 
السليم". وشدد عىل استمرار التعاون بني الجيش واالمن العام يف مختلف املجاالت 
وخصوصا يف القطاع الريايض.  وهنأ القيمني عىل الرياضة يف مؤسسة االمن العام 

عىل الجهود التي تبذل والنتائج التي تحققها فرقه يف مختلف الرياضات. 
بعد املباراة اومل العميد الركن صقر لضيوفه. وحرض غالبية اعضاء الفريق 
تقدمهم املدرب املؤهل اول رميون نجم، واملراقب التقني املفتش اول ممتاز 
زياد عيىس. مثل فريق االمن العام يف املباراة كل من الالعبني املفتش اول 
ممتاز محمد حسن دهيني، املفتش اول ممتاز احمد حويال، املفتش ثاين 
حمزة زيات، املفتش ثاين حسني فحص، املفتش ثاين جيسكار عون، املفتش 
اول  املفتش  والحارسني  قادري،  ثالث محمد  املفتش  ثالث حسني عطوي، 

محمد عيتاين واملفتش ثالث رشيف حسني.


