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تخريج ضباط تابعوا دورة إعداد مدربين محترفين
لقوى  العامة  املديرية  يف  الرشف  قاعة  يف  أمس  أقيم 
الخوري، حفل  ابراهيم  الشهيد  - ثكنة  الداخيل  األمن 
مدربني محرتفني يف  اعداد  دورة  تابعوا  تخريج ضباط 
تعاون  بروتوكول  وتوقيع  يوسف،  القديس  جامعة 
الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  بني  أكادميي 
االتحاد  سفارة  من  بدعم  يوسف  القديس  وجامعة 

األورويب يف لبنان.
اللواء  الداخيل  االمن  لقوى  العام  املدير  الحفل  حرض 
ممثالً  لبنان  يف  األورويب  االتحاد  سفري  عثامن،  عامد 
بالسيد Rein Nieland، رئيس جامعة القديس يوسف 
الربوفيسور سليم دكاش، مدير برنامج «B&S» السيد 
Andrea D’ Angelo،  وعدد من كبار الضباط ومن 

موظفي السفارة والجامعة.
االمن  لقوى  العام  املدير  القى  املناسبة  هذه  ويف 

الداخيل اللواء عامد عثامن، كلمة جاء فيها:
العامة  املديرية  رحاِب  اليوم يف  بكم  نلتقَي  أن  يَرسُّنا 
لقوى األمن الداخيل يف احتفاٍل أكادميٍي علمٍي وثقايف 
يوسف  القديس  جامعة  بني  تعاون  بروتوكول  لتوقيع 
نحتفَل  ويك  الداخيل،  األمن  لقوى  العامة  واملديرية 

الجامعي  الدبلوم  تابعوا  ضابطاً  عَرش  خمسَة  بتخريجِ 
بالتعاون  للكبار»  مدربني  «إعداد  عنوان  تحت  املمّيز 
التعاوِن  مثار  إحدى  وهذه  الرتبوية.  العلوِم  كليِة  مع 
العلمية  والرصوح  والجامعات  العامة  املديرية  بني 
مؤسستنا  ننُقَل  أن  أنفَسنا  عاهدنا  فنحن  واألكادميية، 
مع  فّعالٍة  رشاكاٍت  إيجاِد  عرب  نوعيًة  نقلًة  العريقة 

بني  الُخُربات  تبادل  ِبَهَدف  واملعاهد  الجامعات 
قوى  وأفراد  ورتباء  ضباط  وبني  العلميِة  املؤسساِت 

األمن الداخيل (...). 
لبنان   يف  األورويب  االتحاد  سفري  ملمثل  كلمة  وكانت 

Rein Nieland ومام جاء فيها:
(...). منذ بضع سنوات، يرافق االتحاد األورويب النمو 

خدمة  يف  أمنية  كقوة  الداخيل  األمن  لقوى  التحويل 
خالل  من  بذلك  نقوم  نحن  كامل.   بشكل  املواطنني 
مساعدة أكادميية قوى األمن الداخيل يف أداء مهمتها 
األساسية املليئة بالتحديات، وهي التدريب واالحرتاف 
املستمر لعنارص قوى األمن الداخيل.  من خالل تعاوننا 
مع قوى األمن الداخيل، نهدف إىل املساهمة يف مجتمع 
األمنية  قواتهم  يف  فقط  الناس  يثق  ال  حيث  آمن، 
قوة  عىل  املهني  الطابع  إضفاء  حًقا.   بهم  يثقون  بل 
الدولة يعني تعزيز السلوك األخالقي والقانوين إلنفاذ 
القانون، وهو أمر رضوري بدوره لتعزيز ثقة املواطنني 
يف الرشطة.  يؤمن االتحاد األورويب بخدمات الرشطة 
حقوق  إىل  املستندة  والرشطة  الناس  حول  املتمركزة 
يوسف   القديس  جامعة  رئيس  القى  وايضاً  اإلنسان. 
أن  اليسوعّية حريصة  والجامعة   (...) فيها:  قال  كلمة 
تبقى الساعد األمين لهذا الوطن ليثبت قلعة قويّة عرب 
الفساد  بعيدة عن  قادرة وساهرة وعادلة  دولة  نشأة 
بروتوكول  بتوقيع  الحفل  واختتم   .(...) واملفسدين 
العامة  واملديرية  يوسف  القديس  جامعة  بني  تعاون 

لقوى االمن الداخيل.
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