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رياضة
نمر جبر

نظمت شعبة التعاون العسكري واملدين يف املديرية العامة لالمن العام التي 
يرأسها الرائد انطوان خوري، السبت 6 ترشين الثاين املايض، بالتعاون مع 
 Nature( بلدية درعون حريصا ورئيسها نزار شاميل، مترين سري يف الطبيعة
Hike( مبشاركة 150 عداء، عسكريا ومدنيا، عىل مسار بلغت مسافته زهاء 
7 كيلومرتات وتحديدا عىل درب املجوقل، درب مار يوحنا ودرب القمر اىل 

وادي درعون حريصا، نزوال وصعودا.
لتقريب  انشئت  واملدين  العسكري  التعاون  شعبة  ان  خوري  الرائد  اكد 
العسكرية من املجتمعات املدنية، وتنظيم انشطة يتشارك فيها  االجهزة 
عسكريون ومدنيون. وقال: "االنشطة التي تنظمها الشعبة متعددة ال تقترص 

عىل الرياضية بل تشمل الثقافية، البيئية، االجتامعية، الرتفيهية وغريها". 
اضاف: "غالبا يكون الرتكيز عىل الرياضة النها تطاول كل رشائح املجتمع من 
كل االعامر، كام حصل يف مترين السري يف حريصا حيث شارك عداؤون من 
عمر 10 سنوات اىل عمر 60 سنة وما فوق، والجميع اجتازوا خط الوصول 

من دون اي مشاكل".
واعترب ان النشاطات املشرتكة "تكرس الجليد او التباعد بني االجهزة العسكرية 

واملدنيني وتوطد العالقة السلسة، خصوصا تلك االجهزة التي تشهد تواصال 
يوميا مع املدنيني". وشدد عىل ان النشاط الريايض "يوفر احتكاكا مبارشا بني 
العسكري واملدين خالفا ألي نشاط آخر مثل املحارضات واللقاءات وغريها".

املنطقة  ان  شاميل  نزار  حريصا   - درعون  بلدية  رئيس  كشف  بدوره، 
وعينطورة،  الريحانة  عني  بكريك  درعون،  مناطق  تربط  التي  الخرضاء 
تنظمها  السنة نشاطات  السري، تشهد عىل مدار  اقيم عليها مترين  التي 
التي  العسكرية  الطريق  ان  اىل  واشار  ومؤسسات.  ومدارس  جمعيات 
كانت قامئة وتوىل ترتيبها الفوج املجوقل يف الجيش اللبناين اطلق عليها 
درب املجوقل، والطريق التي جرى اصالحها بالتعاون بني بلدية حريصا 
التي جرى  الريحانة اطلق عليها درب مار يوحنا، والطريق  وبلدية عني 
بلديات  اتحاد  مع  بالتعاون  الفرنسية  ايفلني  بلدية  من  بدعم  اصالحها 

املنطقة اطلق عليها درب القمر.
ودعا الجمعيات واملدارس واملؤسسات التي ترغب يف اقامة انشطة عىل 
هذا املسار اىل االتصال بالبلدية. وكان مترين السري انتهى بفطور دعت اليه 

البلدية يف حضور العدائني واملنظمني.   

تمرين سير لألمن العام من درعون إلى عينطورة


