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الهجوم.

يف رعاية املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم وحضوره، التقت 
ارسة »االمن العام« يف عشائها السنوي يف مطعم ديوان بريوت يف االرشفية.   
والقى اللواء ابراهيم كلمة خاطب فيها ارسة املجلة: »اعايدكم باالعياد 
الذي  الكبري  الجهد  لوال  عيدا  يكن  املجلة مل  عيد  ان  واعتقد  املجيدة، 
ألن  به  تقومون  الذي  الجبار  العمل  عىل  اهنئكم  كلكم.  به  تقومون 
مجلة االمن العام اصبحت رائدة، ليس بشهاديت - وهي مجروحة - بل 
بشهادة الذين يقرأون. اعتقد انها اصبحت الرقم واحد يف البلد، وذلك 

ليس بفضيل بل بفضل اقالمكم وافكاركم«. 
اضاف: »ما اود قوله يف هذا اليوم ان لبنان بالنسبة الينا مل يكن يوما 
حديقة خلفية وال فندقا. هذا البلد بلدنا، وهو ليس تذكرة سفر اينام 

اردنا نحط. هذا قدرنا يف النهاية. مهام عملنا من اجله نبقى مقرصين. 
والشعوب  بنفسها،  نفسها  تدمر  كيف  بنا  املحيطة  الدول  اىل  لننظر 
التي تتهجر، نعرف قيمة لبنان ونتعلم كيف نحافظ عىل بلدنا وارضنا 

وشعبنا واهلنا«.
اللواء  مخاطبا  كلمة  القى  عقيقي  منري  العميد  التحرير  رئيس  وكان 
فيه  انتم  الذي  املكان  يف  بكم  ونرحب  حضوركم  »نشكر  ابراهيم: 
صاحب الدعوة. نشكركم عىل االهتامم الكبري الذي تقدمونه اوال من 
التي  املجلة  اجل  وثالثا من  العام،  االمن  اجل  وثانيا من  الوطن،  اجل 
تعمل يف ارشافكم ودعمكم. نعدكم اننا سنبقى اوفياء لعملنا ومهنتنا 

التي تعكس الحقيقة بكل مفاعيلها«.

في العشاء السنوي لـ »األمن العام«دورة مداهمة
اللواء إبراهيم: مهما عملنا من أجل لبنان نبقى مقّصرين

نشاطات

االستعداد للمناورة.

الدهم.

اللواء ابراهيم يخاطب ارسة »االمن العام«.

تأمني الحامية.

ورئيس التحرير العميد عقيقي متكلام.

انهت عنارص النخبة التابعة لدائرة الرصد والتدخل يف املديرية العامة لالمن 
الخاصة  القوات  مدرسة  نظمتها  التي  املداهمة"  "دورة  تدريباتها يف  العام 
عليهم  ووزعت  العام،  واالمن  الجيش  من  مدربني  ارشاف  يف  الجيش،  يف 
شمال  اللذين  والعمالين  النظري  التدريبني  مراحل  انجاز  بعد  الشهادات 
بالتدرج العلوم القتالية واساليبها، املداهامت وطرقها، التعامل مع الرمايات 
املكثفة واملتفجرات، االنتقال والقتال يف الشوارع، احتالل االبنية والهبوط من 
الطوافات. انتهت الدورة مبناورة عسكرية بالذخرية الحية، وهي عبارة عن 
فرضية امر عمليات بـ"مداهمة ابنية يف قرية واحتاللها"، مبشاركة قوة من 

فوج التدخل السادس يف الجيش. 
انجزت املهمة بحرفية تامة تطبيقا للتعليامت العسكرية، استحق يف نتيجتها 
ورؤسائهم  الدورة  عىل  املرشفة  اللجنة  تقدير  العام  االمن  يف  العسكريون 

املبارشين، اىل تهنئة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

املفتشات اللوايت شاركن يف الدورة التدريبية.

دورة تدريبية للعسكريات
املديرية  يف  والرمي  الرياضة  شعبة  يف  التدريب  دائرة  نظمت 
منه،   30 اىل  الثاين  ترشين   19 االثنني  من  العام،  لالمن  العامة 
تحسني  اجل  من  للتدريب  السنوية  الروزنامة  برنامج  ضمن 
تدريبية  دورة  العسكريني،  لدى  العسكرية  القدرات  وتنمية 
شمعون  كميل  مدينة  يف  املستحدثة  القاعة  يف  للمفتشات 
املساعدين  واملدربني  دميرتي صقر  النقيب  ارشاف  يف  الرياضية 
املفتش اول ممتاز عبري الجردي واملفتش اول ممتاز زياد عيىس 
واملفتش اول داين ابوشقرا واملفتش اول محمد حمود واملفتش 

ثالث داين االسمر. 
والرماية  التكتية  الرماية  عىل  تدريبية  بحصة  الدورة  اختتمت 

الحية يف حقل املغيتة.


