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مدربني حمرتفني
تخريج �س ّباط تابعوا دورة اإعداد ِّ

ُأقيم في قاعة الشرف في املديرية
العامة لقوى األمــن الداخلي – ثكنة
الــشــهــيــد ابـــراهـــيـــم اخلــــــوري ،حفل
تخريج ضــبــاط تابعوا دورة اعداد
مدربني محترفني في جامعة القديس
يــوســف ،وتوقيع بــروتــوكــول تعاون
أكــادميــي بــني املديرية العامة لقوى
االمــــن الــداخــلــي وجــامــعــة القديس
يــوســف بــدعــم مـــن ســـفـــارة االحتــــاد
األوروبي في لبنان.
حضر احلــفــل املــديــر الــعــام لقوى
االمــن الداخلي الــلــواء عماد عثمان،
سفير االحتـــاد األوروبــــي فــي لبنان
ممــثـ ً
ا بـــ  ،Rein Nielandرئيس
جامعة القديس يوسف البروفيسور
سليم دكــاش ،مدير برنامج «»B&S
السيد  ،Andrea D’ Angeloقائد
شرطة بيروت العميد محمد االيوبي،
قــائــد الــشــرطــة الــقــضــائــيــة العميد
أســامــة عبد املــلــك ،قــائــد معهد قوى
االمن الداخلي العميد احمد احلجار،
قائد الــدرك اإلقليمي العميد مروان
سلياتي ،رئيس وحدة هيئة األركان
العميد نعيم الشماس.
بعد كلمة ترحيبية لعريف احلفل
رئيس شعبة العاقات العامة العقيد
جـــوزف مــسـ ّلــم ،الــقــى الــلــواء عثمان
كلمة أشــار فيها الــى ان «هــذه إحدى

ثــمــار الــتــعــاونِ بــني املــديــريــة العامة
واجلـــامـــعـــات والــــصــــروح العلمية
أنفسنا
واألكــادميــيــة ،فنحن عاهدنا
َ
أن نــن ـ ُقـ َـل مؤسستنا الــعــريــقــة نقل ًة
ِ
فع ٍ
ٍ
الة مع
إيجاد
نوعي ًة عبر
شراكات ّ
ــهــ َدف تبادل
اجلــامــعــات واملــعــاهــد ِب َ
ِ
اخلـــ ُبـــرات بــني املــؤســسـ ِ
ُ
العلمية
ـات
وبني ضباط ورتباء وأفراد قوى األمن
الداخلي».
أمـــــــا فـــــي مـــــوضـــــوع الـــســـامـــة
املرورية ،واملعاناة من حوادث السير
واالرتــفــاع املتزايد فــي عــدد القتلى،
ـت مناقصة
«و َقـ ّـعـ ُ
قــال اللواء عثمانَ :
بحيث سيتم فض العروض بتاريخ
 ،2019/10/17هــدفــهــا وضـــع حل
جــــذري ملـــوضـــوع الــســيــر فـــي لبنان
على امــد طــويــل ()E_ticketing
احملاضر االلكترونية ،بحيث يصل
احملـــضـــر الــــى الــشــخــص املخالف
مباشرة بعد ارتــكــاب املخالفة ،كما
سيتم وضــع رادارات ســرعــة فــي كل
لبنان».
بـــدوره ،قــال ممثل سفير االحتاد
األوروبــي في لبنان إن «انشطة إنفاذ
الـــقـــانـــون هـــي جـــانـــب أســـاســـي من
تعاوننا فــي لبنان مــن أجــل خدمات
الــشــرطــة املــتــمــركــزة حـــول الناس،
والـــتـــي نــفــخــر بـــهـــا .إنـــه أمـــر مميز

ألنــه ُيظهر رؤيــة طويلة املــدى لقوى
األمــن الداخلي فــي الترويج ملقاربة
ً
ضابطا
مستدامة .نهنئ الــيــوم 15
أمتــوا بنجاح تدريبات مكثفة ملدة 3
أشهر على تقنيات تعليم الكبار ،وهم
اآلن مدربون مهرة».
مــن جــهــتــه ،اشــــار دكــــاش الـــى ان
اجلــامــعــة تــقــوم مبــوجــب بروتوكول
الــتــعــاون عــلــى تــوفــيــر ِم ـ َنــح جزئ ّية
فور ّية لعناصر قوى األمن وأهاليهم
وأبنائهم ملتابعة الدروس في مختلف
كل ّيات واختصاصات اجلامعة وهذه
ا ِمل َنح تشمل ّ
كل االختصاصات حتّى
الطب والهندسة واحلقوق وغيرها
ّ
وح ـ ّتــى برنامج الــدكــتــوراه فــي حال
كــان ذلــك متو ّف ًرا .وهــذا ك ّله ينبع من
ســيــاســة ومــوقــف تــضــامــن مــع قوى
األمن وعناصرها لتحصل على أفضل
التعليم وعلى أعلى الشهادات التي
تفو ًقا».
تزيد التمكني متكي ًنا
والتفوق ّ
ّ
كــمــا حتـــدث  D’Angeloقائ ً
ا
«نـــحـــن فــــخــــورون بــاملــســاهــمــة في
التطوير الفعال لقوى األمن الداخلي،
ونــحــن عــلــى يــقــني أن هـــذه الشراكة
اجلديدة ستعزز العمل الفعال لقوى
األمن الداخلي من أجل لبنان آمن».
أما كلمة العميد حجار فجاء فيها:
ِ
«هذه الدور َة مبا تضمنت ُه من مفاهي َم

اللواء عثمان ودكاش يتبادالن بروتوكول التعاون
ٍ
ٍ
ٍ
ومتنوعة،
حديثة
تعليمية
وتقنيات
ّ
ِ
معارف ض ّب ِ
َ
ومهاراتهم
اطنا
ّزت
قد عز ْ
ذلك في ِ
نت أهمي َة َ
بناء
التدريبي َة وب ّي ْ
ِ
فاعل
كإنسان
شخصية رجــلِ األمــنِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ومجتمعه».
محيط ِه
في
وقــــدمــــت عـــمـــيـــدة كــلــيــة العلوم
التربوية في جامعة القديس يوسف
الــدكــتــورة بــاتــريــســيــا راشــــد ،كلمة
جــاء فيها« :لــقــد ملست جــديــة وعم ً
ا

وإصــــــرار ًا عــلــى الــتــعــلــم قــل نظيره.
وممــا ال شــك فيه ان هـــؤالء الضباط
احلــاصــلــني على الــدبــلــوم اجلامعي
ســوف يشكلون نـــواة تطوير خاقة
ألكــادميــيــة الــتــدريــب اخلــاصــة بقوى
األمن الداخلي».
وخــتــامـ ًا ،وزعـــت الــشــهــادات على
املتخرجني ،ومت توقيع بروتوكول
التعاون.

