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رياضة

تمرين سير "شمالي" في ذكرى اإلستقالل

نظمت  لبنان،  الستقالل  الـ78  الذكرى  يف 
شعبة التعاون العسكري واملدين يف املديرية 
الرائد  يرأسها  التي  العام  لالمن  العامة 
الثاين  ترشين   27 السبت  خوري،  انطوان 
"االمنائيون  جمعية  مع  بالتعاون  املايض، 
سعادة،  جاد  الدكتور  ورئيسها  اللبنانيون" 
االمن  وقوى  اللبناين  الجيش  ومشاركة 
يف  سري  مترين  الدولة،  وامن  الداخيل 
عدائني  مبشاركة   )Nature Hike( الطبيعة 
جيش،  عام،  )امن  العسكرية  االجهزة  من 
ومدنيني  دولة(  امن  داخيل،  امن  قوى 
كل  من  جسدية  قدرة  واصحاب  محرتفني 
مسافته  بلغت  مسار  عىل  املجتمع،  رشائح 
عىل  الشامل،  منطقة  يف  كيلومرتا   35 زهاء 
امتداد مجرى نهر الجوز من منطقة تنورين 
الساحلية،  املسيلحة  قلعة  اىل  وصوال  التحتا 
درب   - الجوز  نهر  مسار  عىل  وتحديدا 

املسيلحة - درب الطاحون.
النشاط  تنظيم  فكرة  ان  قال  خوري  الرائد 

العسكري  التعاون  شعبة  من  انطلقت 
واملدين يف االمن العام التي انشئت لتقريب 
املدنية  املجتمعات  من  العسكرية  االجهزة 
عسكريون  فيها  يتشارك  انشطة  وتنظيم 

ومدنيون. 
وقال: "سبق للشعبة ان نظمت نشاطات مع 
الجمعية ومع رئيسها الدكتور سعادة. كنت 
العسكري  التعاون  شعب  ارشاك  اقرتحت 
الداخيل  االمن  وقوى  الجيش  يف  واملدين 
التواصل  وجرى  املرشوع،  يف  الدولة  وامن 
مع املعنيني يف الجمعية ويف االجهزة االمنية 

وكان التجاوب فوريا". 
انطلق مترين السري عند الساعة 9:00 صباحا 
35 كيلومرتا متيز بوجود  عىل مسار مسافته 
 5 يتجاوز  ال  بعد  عىل  جانبيه،  عىل  مخارج 
يف  الراغبني  لنقل  حافالت  مع  كيلومرتات، 

االنسحاب منه. 
التمرين  "ان  سعادة  الدكتور  قال  بدوره، 
درب   - الجوز  نهر  مرشوع  امتام  بعد  جاء 

املسيلحة - درب الطاحون املنفذ يف املنطقة 
اتحاد  بني  بالتعاون  البيئية،  السياحة  لدعم 
الحرضية  التنمية  وبرنامج  الكورة  بلديات 
لبنان،  شامل  يف  املحرومة  للمناطق   )GIZ(
واملانيا،  االورويب  االتحاد  من  بتمويل 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  مع  بالرشاكة 
وتأهيله،  وترميمه  املشاة  درب  لتجهيز 
بطول  بات  الذي  الجوز  نهر  ملجرى  املوازي 
يف  اآلمن  الطبيعي  املسار  من  كيلومرتا   57

كنف الطبيعة الخالبة".
ترشين  يف  تواليا  الثاين  هو  التمرين  هذا 
نظمت  ان  للشعبة  سبق  اذ  الفائت،  الثاين 
السبت يف 6 منه، بالتعاون مع بلدية درعون 
يف  سري  مترين  شاميل،  نزار  ورئيسها  حريصا 
 150 مبشاركة   )Nature Hike( الطبيعة 
بلغت  مسار  عىل  ومدنيا،  عسكريا  عداء 
عىل  وتحديدا  كيلومرتات   7 زهاء  مسافته 
درب املجوقل، درب مار يوحنا ودرب القمر، 

نزوال وصعودا اىل وادي درعون حريصا.


