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هدايا وبرامج ترفيهّية ألوالد الضّباط والعسكريني
في تعاون األمن العام وكنيسة اإلتحاد االنجيلية 

ضمن اطار التعاون بني شعبة التعاون العسكري 
التي  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  املدين 
عائالت  شؤون  اهتامماتها  سلم  اعىل  يف  تضع 
التي  االنجيلية  االتحاد  وكنيسة  العسكريني، 
نظمت  افعاال،  الدينية  التعاليم  لتجسيد  تجهد 
عروض  تخللتها  ترفيهية  نشاطات  االعياد  يف 
ضباط  اطفال  شملت  هدايا،  وتوزيع  مرسحية 

املديرية العامة لالمن العام وعسكرييها.
طارئ  امني  او  صحي  ظرف  اي  يحول  ال  يك   
دون  املكلفة،  التنقل  ظروف  او  الوطن،  يف 
مشاركة كل اطفال ضباط املديرية العامة لالمن 
الراغبني، ممن ترتاوح اعامرهم بني  وعسكرييها 
الرتفيهية  الربامج  يف  واناثا،  ذكورا  سنة،  و12   2
العامة  ارتأت املديرية  املقررة وتسلمهم هدايا، 
ممثلة  االنجيلية  االتحاد  وكنيسة  العام  لالمن 
وراعي  وسوريا  لبنان  يف  الكنيسة  رئيس  بنائب 
داغر  ميالد  الدكتور  القس  حمود  برج  كنيسة 
تبدأ  عدة،  مراحل  عىل  االحتفاالت  تلك  اجراء 
العام  االمن  عيد  مناسبة  من  ايام  قبيل  اولها 
وتنتهي مع مناسبتي عيدي امليالد ورأس السنة.

يف ما خص ابرز تفاصيل روزنامة الربامج الرتفيهية 
التي تم تنفيذها، فقد كانت عىل الشكل التايل:

الربنامج الرتفيهي االول جرى يف 19 متوز 2022 
يف مبنى مركز كنيسة االتحاد املسيحي االنجيلية 

نشاطات

يف  البحرية  الطريق  اول  عند  الكائن  الوطنية، 
اتجاه جونيه، وشمل اطفال الضباط والعسكريني 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مبنى  يف  العاملني 

رقم 3، ومبنى رقم 7 .
الربنامج الثاين جرى يف 3 آب 2022 يف مبنى مركز 
والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل  الكنيسة، 
العامة  العالقات  مبنى  من  كل  يف  املتمركزين 

ومركزي الغبريي واملنت. 
الربنامج الثالث جرى ضمن املبنى نفسه يف 9 آب 
املتمركزين  والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل 
يف مباين املديرية العامة لالمن العام التي تحمل 

االرقام 1 و2 و4.
فقد  والخامس،  الرابع  الرتفيهيان  الربنامجان  اما 
تم اجراؤهام يف 13 ايلول 2022. االول يف مبنى 
 - رحبة  منطقة  االنجيلية  املعمدانية  الكنيسة 
عكار وشمل ابناء الضباط والعسكريني العاملني 

يف دائرة عكار. 
عابا  بلدة  يف  االنجيلية  عابا  كنيسة  يف  الثاين 
والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل  الكورة   -

العاملني يف دائرة لبنان الشاميل.
ترشين   17 يف  السادس جرى  الرتفيهي  الربنامج 
 - االنجيلية  االتحاد  كنيسة  مبنى  ضمن  الثاين 
والعسكريني  الضباط  اطفال  وشمل  الرميلة 

العاملني يف دائرة جبل لبنان الثانية.

الثاين  السابع تم اجراؤه يف 25 ترشين  الربنامج 
االنجيلية  الحقيقية  الكرمة  كنيسة  مبنى  ضمن 
الضباط  اطفال  شمل  بحيث  املعلقة،  زحلة   -

والعسكريني العاملني يف دائرة البقاع.
برنامج كل احتفال كان يستهل بكلمة ترحيبية 
باالطفال واهاليهم موجهة اليهم باسم املديرية 
االنجيلية.  االتحاد  وكنيسة  العام  لالمن  العامة 
ثم يبدأ عرض مرسحي اعدته الكنيسة مبشاركة 
يف  املدين  العسكري  التعاون  شعبة  وتنظيم 
املديرية العامة لالمن العام، وهو عرض يهدف، 
االنسانية  القيم  زرع  اىل  الرتفيه،  موازاة  يف 
الذين  االطفال  نفوس  يف  السامية  واالخالقية 
يشكلون مستقبل الوطن. بعد ذلك تبدأ سلسلة 
من النشاطات وااللعاب الرتفيهية والتثقيفية يف 
اجواء تتيح لالطفال التعرف عىل بعضهم البعض. 
يف  االطفال  عىل  قيمة  هدايا  توزيع  يتم  ختاما 

اجواء من البهجة والفرح. 
النشاطات  تلك  كل  ان  اىل  االشارة  تجدر 
نظمت ونفذت يف ارشاف رئيس شعبة التعاون 
العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام 

الرائد انطوان الخوري.
الجميلة  اللحظات  تلك  واكبت  العام"  "االمن 
التي عاشها اطفال ضباط املديرية العامة لالمن 

العام وعسكرييها، وعادت بهذه الصور.


