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نشاطات
األمن العام يعزّز دوره البحري
بتخريج دورة قيادة الزوارق والغطس واإلنقاذ
تحت شعار تطوير وتحسني القدرات العسكرية واالدارية لضباط االمن العام
وعنارصه ،التي يحرص املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل تفعيلها
يف مختلف القطاعات واملجاالت منذ توليه املسؤولية مبعايري عالية من الجودة،
ليك تبقى املؤسسة يف جهوزية تامة لتنفيذ املهامت املنوطة بها وفق اعىل درجات
املناقبية والحرفية ،احتفلت املديرية العامة لالمن العام بتخريج دفعة من
عسكرييها خضعت لدورة تدريبية يف قيادة الزوارق ( Boat Masterو)STCW
يف ارشاف رشكة "انرتناشونال ماريتيم اكادميي" ،ودفعة اخرى خضعت لدورة يف
الغطس واالسعافات االولية واالنقاذ البحري يف ارشاف املدرب طوين ابوجودة

املتخرجون يف الدورة.

حرض االحتفال العميد فوزي شمعون
ممثال اللواء ابراهيم ،املقدم البحري
مازن صقر ،رئيس مجلس ادارة رشكة
"انرتناشونال ماريتيم اكادميي" بيار عقل،
املدير العام للرشكة الكابنت اسعد الريس،
مدرب الغطس طوين ابوجودة ،رئيس
وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين
الكابنت سمري يزبك.
بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام،
شكر عريف الحفل املؤهل اول جورج
روكز كل من ساهم يف انجاح الدورة،
وقال" :كانت املديرية العامة لالمن

العام وال تزال ،يف ظل قيادة اللواء عباس
ابراهيم ،تسعى جاهدة اىل تطوير قدرات
العسكريني فيها من مختلف الرتب من
اجل تنفيذ املهامت املوكلة اليها باعىل
درجات من الكفاية والتي تتامىش مع
معايري الجودة يف االداء الوظيفي املعتمد
عامليا".
اضاف" :ملا كانت املديرية العامة لالمن
العام ،مبساعدة من الدول الصديقة ،قد
استحصلت عىل زورقني بحريني لدعم
تنفيذ مهامتها املتعلقة باملعابر الحدودية
البحرية ،تقدمت رشكة "انرتناشونال

ماريتيم اكادميي" مشكورة مببادرة
لتدريب العسكريني عىل قيادة الزوارق،
كام تابع عدد آخر من العسكريني دورات
يف مجال الغطس واالسعافات االولية
واالنقاذ البحري يف ارشاف املدرب طوين
ابوجودة اظهروا فيها متيزا يف تلقي املادة
العلمية وتنفيذها".
ثم خاطب املدير العام لرشكة "انرتناشونال
ماريتيم اكادميي" الكابنت اسعد الريس
اللواء ابراهيم يف مستهل كلمته ،قائال:
"ان نكون اليوم يف حرضتكم فهو واجب
وطني تجاه من يسهرون عىل الوطن .ان
نكون اليوم يف حرضتكم فهي رسالة لكل
شاب وشابة ،لكل طالب وطالبة ،لكل
مؤمن ومؤمنة بأن مؤسساتنا ومعاهدنا
ومدارسنا ستبقى واجهة لبنان التي
نريدها حضارية وانسانية ،مثقفة متعلمة
واعية ونزيهة .ان نكون يف حرضتكم فهو
بريق امل حيث نجد ان املواطن مغلوب
عىل امره ،مغلوب عىل امنه ،مرغم عىل
العيش مبا ال يرىض".
واشار اىل انه "يف ظل هذا املنظر القاتم،
تبقى املديرية العامة لالمن العام بقائدها
واركانها وعنارصها ،املنارة يف حفظ االمن
واالستقرار يف هذه االمة".

تطوير
شعبة البحر
ودعمها

من االحتفال.

العميد فوزي شمعون ممثال اللواء عباس ابراهيم.

املدير العام لالكادمييا القبطان اسعد الريس.

عىل هامش االحتفال ،اعترب املقدم البحري مازن صقر ان دوريت قيادة
زورق والغطس تدخالن يف اطار دعم شعبة البحر يف املديرية.
وقال" :اصبح الضباط والعسكريون عىل دراية يف قيادة الزورق ضمن
رشوط السالمة العامة وكيفية عمل االشارات الضوئية بعد االمتحانات
التي خضعوا لها يف ارشاف املديرية العامة للنقل الربي والبحري".
واكد ان الدورة ستفسح املجال امام الخريجني الذين حصلوا عىل
شهادة موقعة من املديرية العامة للنقل الربي والبحري بالتقدم
من املديرية للحصول عىل شهادة وفق الرشوط والقوانني املرعية
االجراء تخولهم قيادة زورق مدين من الفئة املخصصة لقربص والبالد
املجاورة .كام كشف عن دورة ثانية ستنظم يف اذار املقبل الطالع

وتابع الريس" :انرتناشونال ماريتيم
اكادميي هي اول اكادمييا بحرية خاصة يف
لبنان ومرخصة من وزارة النقل اللبنانية
ومن منظامت اوروبية عدة".
وكشف ان التعاون بني االمن العام
و" "IMAبدأ يف صيف " 2019حيث
انجزنا حتى االن دورتني ،االوىل ربان
زورق ( )Boat Masterوالثانية يف معايري
التدريب واصدار الشهادات ومراقبة
البحارة ( )STCWوقد شارك فيهام
عسكريون من مكتب شؤون املعلومات
يف املديرية العامة لالمن العام ،وتحديدا
من دائرة امن عام مرفأ بريوت ومركز امن
عام مرفأ طرابلس ،وقد انجزتا يف ارشاف
املقدم البحري مازن صقر وشملتا دروسا
نظرية وتدريبات تطبيقية يف خليج جونيه
ومرفأ بريوت عىل منت زوارق االمن العام.
وقد خضع يف ختامها املشاركون المتحان
ارشفت عليه مديرية النقل الربي والبحري
يف وزارة االشغال العامة والنقل".
ودعا اىل التعاون مع املديرية "لتطوير
وتفعيل االختصاصات البحرية ،ورفع
مستوى التعليم البحري واصدار
الشهادات والجوازت البحرية ،ولواجهة
بحرية آمنة ،والعادة النظر يف القوانني
البحرية القدمية".
وختم الريس قائال" :اللواء ابراهيم ماض يف
خطته لرفع املستوى االكادميي لعسكرييه
من كل الرتب ،وانطالقا من هذه الرؤية
الوطنية تتعهد " "IMAاطالق برنامج

الضباط والعسكريني عىل آخر التطورات يف هذا املجال "هدفها صقل
ومتابعة كل جديد مرتبط باالتفاقيات املوقعة بني لبنان واملنظامت
الدولية املعنية".
ووضع املقدم صقر دورات الغطس واالسعافات االولية واالنقاذ
البحري يف اطار حامية االثار واالقتصاد والبيئة ،وقال" :نحن جهاز
رقايب ،ومن واجبنا يف مراقبة االعامل ومراجعتها ان نكون عىل دراية
بها ،وان يكون لدينا املام وخربة يف كيفية ادارتها والتعاطي معها حتى
نتمكن من التمييز بني ما هو رشعي او غري رشعي او ما هو مفيد او
غري مفيد ومرض" ،مجددا الحرص عىل تعزيز دور الشعبة ملؤازرة عمل
قطاع النفط والغاز وقطاعات اخرى.

59

60

عدد  - 77شباط 2020

عدد  - 77شباط 2020

تعليمي مشرتك مع املديرية العامة
لالمن العام يستفيد منه ضباط وعنارص
املديرية وعائالتهم .هذا االتفاق هو ابعد
من ان يكون اتفاقا عاديا بقدر ما هو
تكامل ادوار يف روح وطنية واحدة عىل

طريق بناء لبنان قوي من خالل التعاون
بني القطاعني الخاص والعام".
بدوره ،اثنى ممثل اللواء ابراهيم العميد
شمعون يف كلمته عىل اهمية الدورة
"التي متيزت بغنى وتنوع محتواها وجودة

املدرب طوين ابوجودة.

السيد بيار عقل.

من عرض عن الزوارق.

معايريها وشموليتها" .وقال" :يسعدين ان
اكون بينكم ويرشفني متثيل حرضة املدير
العام اللواء عباس ابراهيم يف حفل توزيع
شهادات للعسكريني الذين تابعوا بنجاح
دورة ( Boat Masterو )STCWوغطس
يف ارشاف كل من اكادمييا انرتناشونال
ماريتيم والسيد طوين ابوجودة .انها مناسبة
النقل اليكم تحيات سعادة املدير العام
ومتنياته لكم بالنجاح الدائم .اىل استعراض
مراحل تطور عامل السفن واملالحة،
واالطالع عىل مصطلحاته التقنية ،مترس
املتدربون عىل قيادة املراكب وركنها،
واجراء مناورات انقاذ ،وتعلموا اسباب
اندالع الحرائق يف املراكب وطرق تفاديها
والحد من احتامل حصولها ومكافحتها
باستخدام معدات خاصة .اضف اىل ذلك،
تدربوا عىل االنقاذ يف حاالت الغرق ،وعىل
القيام باالسعافات االولية عند حاالت
الطوارئ لدى الركاب".
اضاف" :يف هذه املناسبة ،ال بد من
ان اشكر باسم املدير العام واملديرية
العامة لالمن العام املدربني الذين
اتسموا باحرتافية عالية من خالل تقديم
دروس ق ّيمة ،واوصلوا من خالل خرباتهم
املعلومات املرجوة بتفاين وسالسة ادت
اىل استيعاب الحصص من املتدربني الذين
تجاوبوا برسعة وفعالية مع كل ما اوكل
اليهم من متارين تطبيقية ساهمت يف
تعزيز مهاراتهم العملية مام سيؤثر بصورة
ايجابية وفعالة عىل ادائهم يف عملهم".
وختم العميد شمعون" :اخريا ،نتمنى ان
تبقى املديرية العامة لالمن العام وعىل
رأسها اللواء عباس ابراهيم سباقة ،ويف سعي
دائم اىل تطوير قدرات عسكرييها ورفع
مستواهم املعريف والتقني من خالل تنفيذ
دورات تدريبية شاملة ومتنوعة .ونأمل من
عىل هذا املنرب يف انجاز املزيد من الدورات
املثمرة سائرين بخطى ثابتة نحو املزيد من
النجاحات املبهرة" .يف الختام تسلم العميد
شمعون درعا تقديرية من رئيس مجلس
ادارة رشكة "انرتناشونال ماريتيم اكادميي"
بيار عقل ،كام سلم بدوره درعني تقديريتني
اىل عقل وابوجودة.

61

