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رياضة
أربع ميداليات لألمن العام في املواي تاي
احرز فريق االمن العام لاللعاب القتالية  4ميداليات (ذهبية ،فضيتان
وبرونزية) يف بطولة لبنان للمواي تاي ( )A Classالتي شهدت مواجهات
حامية ومنافسات قوية بني العبي االمن العام وابطال مصنفني دوليا ،شاركوا
يف البطولة التي اقيمت يف مجمع "كسكادا مول" يف تعنايل .حرض البطولة
عدد من الفعاليات تقدمهم رئيس االتحاد سامي قبالوي الذي نوه بفريق
االمن العام وشكر املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم دعمه.
فنيا ،نجح العبو االمن العام يف انتزاع  4ميداليات ذهبية وفضيتني وبرونزية
جاءت عىل الشكل التايل:
 ميدالية ذهبية للمفتش ثاين شادي نرص الله يف وزن دون  91كيلوغراما. ميدالية فضية لكل من املفتش اول محمد حمود يف وزن دون 86كيلوغراما ،واملفتش اول ممتاز ساندي نادر يف وزن دون  60كيلوغراما.
 -ميدالية برونزية للمفتش ممتاز اندرو العلم يف وزن دون  81كيلوغراما.

تنمية القدرات القتالية للمفتشات
ضمن برنامج الروزنامة السنوية للتدريب ،ومن اجل تطوير القدرات
القتالية لدى العسكريني وتنميتها ،نظمت دائرة التدريب يف شعبة
الرياضة والرمي دورة تدريبية للمفتشات يف القاعة املستحدثة يف
مدينة كميل شمعون الرياضية.
امتدت الدورة من  25ايلول اىل  5ترشين االول ،بادارة النقيب دميرتي
صقر واملدربني املساعدين املفتش اول ممتاز عبري الجردي واملفتش
اول ممتاز زياد عيىس واملفتش اول داين ابو شقرا واملفتش اول محمد
حمود واملفتش ثالث داين االسمر.
اختتمت الدورة بحصة تدريبية عىل الرماية التكتية والرمايات الحية
يف حقل الرماية يف املغيتة.
املفتشات املشاركات يف الدورة مع املدربني.

لحظة االعالن عن فوز البطل شادي نرصالله.

دورة تدريبية على القتال وحماية الشخصيات

ذهبية لقانصوه
في رفع األثقال

حسني قانصوه عىل منصة التتويج.

احرز املفتش ثالث حسني قانصوه من عديد الدائرة الصحية يف
املديرية العامة لالمن العام ميدالية ذهبية لوزن  85كيلوغراما ،يف
بطولة لبنان العامة لرفع االثقال التي اقيمت يف قاعة مدينة كميل
شمعون الرياضية يف برئ حسن.
اثنى قانصوه بعد فوزه عىل دعم رئيس الدائرة الصحية العميد
الطبيب عيل السيد ومؤازرة رئيس شعبة الرياضة والرمي النقيب
دميرتي صقر.

اختتمت بنجاح الدورة التدريبية التي خضع لها  20ضابطا وعنرصا من
االمن العام ( 16من فئة الذكور و 4من فئة االناث) نظمتها اكادمييا اي
يس اس ( ).I.S.Iيف املبنى الرئييس للمعهد الريايض يف الدورة ،يف ارشاف
املدرب االسباين ماركو غارسيا (صاحب واحدة من اشهر مدارس التدريب
عىل القتال املتقارب وحامية الشخصيات يف العاصمة السويرسية جنيف).
تضمنت الدورة التي استمرت من  28ايلول اىل  30منه ،مبعدل اربع
ساعات يوميا (من الساعة  9:00اىل الساعة  )13:00تدريبات يف اللياقة
البدنية ،الفنون القتالية ،القتال املتقارب ،تقنيات حامية الشخصيات
وكيفية التعامل مع معتدين مسلحني.

املشاركون يف الدورة ابان التدريبات.

اختتمت الدورة بتوزيع الشهادات عىل املشاركني وتبادل الدروع
التذكارية.
شارك فيها كل من النقيب اييل خوري ،واملالزم اول حسان بركات،
واملالزم اول نانيس حواط ،واملفتشني اول ممتازين عصام حمود
وحسان رشيف وسليم مهنا ،واملفتش ممتاز احمد اللل ،واملفتشني
اول حسني حجازي واليان طعمه وليىل فضول ونتايل ضاهر ،واملفتشني
ثان ايهاب محمود وجاد عامر وماجد املرصي وعيل املوىس وجرجس
جرموش وغدير العيل وعالء االشقر ومحمد مدلج ،واملفتش ثالث
منصور منصور.

مع شهاداتهم.
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