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نظم اتحاد "اورا" برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري معرض "الفرص 
والطاقات 2018". وهو االول من نوعه يف لبنان، جمع جمعيات اتحاد 
"اورا" االربع يف معرض واحد، هي: االتحاد الكاثولييك العاملي للصحافة، 

البورا، نبض الشباب، اصدقاء الجامعة اللبنانية.
شارك يف املعرض فريق من مكتب االعالم يف املديرية العامة لالمن العام، 
يف ارشاف رئيسة شعبة رقابة النصوص املرسحية والتلفزيونية والسينامئية 
املالزم اول جوي بستاين، اىل جانب الجمعيات الـ40 التي يجمعها االتحاد 
وتقدم خدمة مجانية للمجتمع اللبناين، وبخاصة فئة الشباب التي تعاين 

ما تعاين منه من بطالة وهجرة ويأس من ايجاد فرص عمل. 
باملديرية  خاص  "ستاند"  ادارة  يف  متواصلة  ايام  خمسة  الفريق  امىض 
باالمن  الخاصة  العمالقة  البوسرت  صور  من  مبجموعة  جدرانه  ازدانت 
العام ومبانيه ونشاطاته. ووزعت طيلة ساعات الدوام اليومية من ايام 
املعرض عىل زواره مجموعة من املنشورات واالقراص املدمجة املتنوعة 
التي تتحدث عن نشاطات املديرية املختلفة، اىل رشح عن الخدمات التي 

تقدمها املديرية اىل اللبنانيني واملقيمني عىل االرايض اللبنانية.

األمن العام في معرض "الطاقات والفرص 2018"
األب خضرا: هدفنا إشراك اللبنانيني في الدولة

رئيس اتحاد "اورا" االب طوين خرضا. 

جناح املديرية العامة لالمن العام يف املعرض.

وتحدثت املالزم اول بستاين اىل "االمن العام" عن حجم التفاعل الذي كان 
الفتا بني زوار املعرض وعنارص املديرية، واشارت اىل ان معظمم املهتمني 
بالكثري من التفاصيل كانوا من بني  طالب املرحلة الثانوية الذين توسعوا 
اىل  املديرية والنشاطات فيها وانجازاتها، وصوال  يف االسئلة عن مهامت 
الرتكيز عىل رشوط التطوع يف املكاتب والوحدات واالختصاصات. كذلك 
بالنسبة اىل املستندات املطلوبة والرشوط التي يجب توافرها يف املتطوعني 

الراغبني يف االنتامء اىل املديرية وااللتحاق بوحداتها.
"االمن العام" سألت رئيس اتحاد "اورا" االب طوين خرضا عن رأيه وتقييمه 
ملشاركة املديرية العام لالمن العام يف معرض "الطاقات والفرص"، فقال: 
"عملنا عند تأسيس البورا وكان هدفنا االسايس وال يزال ارشاك اللبنانيني 
وتحديدا املسيحيني يف الدولة وخصوصا يف االسالك االمنية والعسكرية. 
السيام  املؤسسات  كل  يف  املشاركة  وعليهم  للبنانيني،  فندقا  ليس  لبنان 
الرأس  الحدود والداخل مرفوعي  ليخدموه ويحموا  االمنية والعسكرية 

موفوري الكرامة مع االستعداد لتقديم الدم ان دعت الحاجة اىل ذلك".
االمنية  االجهزة  االوىل  الدرجة  يف  هم  واورا  البورا  "رشكاء  اضاف: 
اال  يكتمل  اليه ال  ندعو  او  ننظمه  ان  والعسكرية، واي فوروم ميكن 
كل  تحت  رضورية  مشاركتهم  العام.  االمن  وتحديدا  حضورهم  يف 
عنوان يتصل بالطاقات والفرص يف الحياة. يف كل نشاطاتنا واللقاءات 
التوجيهية سنبقى واياهم جنبا اىل جنب. عندما نلتقي معا يف املدارس 
ومع الطالب نتأكد من ان شهادة العسكريني بالنسبة اليهم شهادة حق 
وهي  فاعلة ومؤثرة للغاية وهو ما ملسناه يف جوالتنا. لكل هذه االسباب 
ادخل  مل  واهميته.  العام  باالمن  الخاص  الجناح  وجود  حجم  تفهمنا 
العسكريني  يتفاعلون مع  بالشباب  يعج  اال وجدته  الفوروم  اىل  يوما 
املنتدبني فيه، وهو ما يوحي بان النزعة التي نشجعها لجهة االنخراط 
نريد لشبابنا  تنمو، فال  العسكرية خصوصا والدولة عموما  الحياة  يف 
البحث عن فرص العمل واستثامر طاقاتهم يف الخارج. لكن عىل اساس 
توعيتهم ورشح اهمية الدور الذي ميكن ان يقوموا به من خالل اجهزة 

ومؤسسات القطاع العام".

■ اي جيل تفاعل مع الجناح الخاص باالمن العام؟
مرحلة  انهت  او  اقرتبت  التي  الفئة  وتحديدا  اللبناين  الشباب  جيل   □
التعليم الثانوي والسنوات االوىل من املرحلة الجامعية، كام الخريجون 
الجدد. لهذا االقبال من هذه الفئات ما يربره، فنحن سعينا وما زلنا منذ 
سنوات اىل ان نستثمر طاقاتنا يف مؤسساتنا واجهزتنا ومؤسساتنا االمنية، 
وخصوصا اولئك املهيأين لالنخراط يف االمن العام والقوى االمنية، مبا فيها 
املدرسة الحربية واالنخراط يف الدولة ومؤسساتها سعيا اىل فرصة عمل 
الئقة تضمن بقاءهم اىل جانب اهلهم وابناء وطنهم ولبناء عائالتهم يف 
لبنان بعيدا من الهجرة والغربة التي ال يسعى اليها اللبناين ما مل يضمن 

لقمة عيش كرمية يف بالده.

اللجنة  مع  بالتنسيق  الداخيل  االمن  لقوى  العامة  املديرية  نظمت 
الدولية للصليب االحمر دورة تدريبية حول املعايري الدولية لعمليات 
انفاذ القانون، مبشاركة  عسكريني من املديرية العامة لالمن العام، يف 

معهد قوى االمن الداخيل يف عرمون.
متحورت الدورة حول عمليات انفاذ القانون مع مراعاة قواعد القانون 

الدويل االنساين وتطبيقها.

نظمت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب االحمر دورة تدريبية حول املعايري الدولية لعمليات انفاذ القانون، 
مبشاركة  عسكريني من املديرية العامة لالمن العام، يف معهد قوى االمن الداخيل يف عرمون

متحورت الدورة حول عمليات انفاذ القانون مع مراعاة قواعد القانون الدويل االنساين وتطبيقها.

املعايير الدولية لعمليات
إنفاذ القانون

أجهزة كشف الوثائق املزّورة

دورة تدريبية حول 
الهندسة التعليمية

من الدورة التدريبية.

املشاركون يف الدورة. 

التحقق من سالمة الوثيقة.امام االجهزة الكاشفة.

مرشوع  مع  بالتنسيق  العام،  لالمن  العامة  املديرية  نّظمت 
الهندسة  حول  تدريبية  دورة   ،SSR االوروبية  املساعدات 
التعليمية ملجموعة من املدربني لصالح مركز التدريب الوطني 
مركز  يف  العام،  لالمن  العامة  باملديرية  الخاص  املستقبيل 
تدريب وتعزيز امن وسالمة املطار CERSA، قرب مطار رفيق 

الحريري الدويل.


