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ومأمورا  مفتشا  واربعون  واثنان  مئتان  اقسم 
يف املديرية العامة لالمن العام اليمني القانونية 
باسم  بريوت  يف  الجزايئ  املنفرد  القايض  امام 
تقي الدين يف قرص العدل يف بريوت، يف حضور 
الرائد أحمد فواز والنقيب بيار حرب والنقيب 
حسني حدرج من املديرية العامة لالمن العام.

اعترب خاللها  الدين كلمة  تقي  القايض  والقى 
ان اداء ميني الوظيفة هو "املدخل امللزم قانونا 
لبدء املامرسة الفعلية بروح عالية من االلتزام 
قائال:  العسكريني  اىل  وتوجه  واملسؤولية". 
اهميته  قليل،  بعد  ستؤدونه  الذي  "القسم 
قانوين.  الزام  كل  تتجاوز  واالخالقية  املعنوية 
فهو يشّكل عهدا قطعه كل منكم عىل نفسه 
االمانة،  يحمل  سوف  انه  والوطن  ربه  امام 
واالمانة مشقة ووزٌر جسيم ليس باالمر الهنّي 
ومواجهة  تضحيات  تستدعي  فهي  حمله. 

مسرية تطوير املديرية العامة لالمن العام لن تتوقف عند حدود استحداث 
الدولية لحقوق االنسان، قوة ضاربة،  دوائر ومراكز، نظارة تراعي املعايري 
فرقة موسيقى االمن العام، وسواها مام انجز. قريبا سيضاف اليها ايضا اطالق 

مركز التدريب الوطني الخاص باالمن العام.  
يف اطار دورات اعداد املدربني الذين سيشكلون نواة املرشوع املستقبيل، 
التي تجريها املديرية العامة لالمن العام بالتعاون مع عدد من الجهات 
املحلية والدولية، نظمت اخريا بالتعاون مع مرشوع املساعدات االورويب 

العسكريون يقسمون اليمني.

يف الدورة.

نشاطات
242 مفتشًا ومأمورا في األمن العام
أقسموا اليمني أمام القاضي املنفرد

إعداد مدّربني في تقنيات الدفاع عن النفس والتوقيف
)SSR( دورة اعداد مدربني يف مجال تقنيات الدفاع عن النفس وتوقيف 
املشتبه به.  اجريت الدورة يف معهد قوى االمن الداخيل يف عرمون، وتوىل 
التدريب فيها مدربون تابعون ملرشوع املساعدات االورويب، اىل ضباط 
من املديرية العامة لالمن العام، وضمت 14 ضابطا ورتيبا من االمن العام 
التايل: سبعة ضباط واربعة  الداخيل، موزعني عىل الشكل  وقوى االمن 
رتباء من االمن العام، ثالثة رتباء من قوى االمن الداخيل. علام ان ضباط 
االمن العام ورتباءه تم اختيارهم بعد سلسلة من االمتحانات الخطية 

والشفهية التي اجريت ضمن املديرية عىل مراحل. 
انقسمت دورة اعداد املدربني يف مجال تقنيات الدفاع عن النفس وتوقيف 
املشتبه به اىل ثالثة اقسام تدريبية، كل منها تضمن مودا تدريبية نظرية 

وعمالنية متحورت يف مجملها حول ثالثة عناوين رئيسية، هي:
ملامرسة  البدين  واالعداد  االمن،  لعنرص  والجسدي  الريايض  التأهيل   -1

املهامت االمنية.
2- تقنيات الدفاع عن النفس والسيطرة عىل املشتبه به )فردا او مجموعة(، 

وتفتيشه، وتوقيفه.
3- كيفية الحفاظ عىل السالح يف اثناء العمليات االمنية املختلفة، وكيفية 

نزع السالح من املهاجم. 
اخضع املتدربون يف نهاية كل قسم تدريبي اىل امتحان تقييمي حدد عىل 

اساسه مستوى كفاية كل منهم. 

"التزام  اىل  ودعاهم  وتحديات".  مغريات 
الواجبات الوظيفية واحرتام رؤسائهم والتقيد 
االخالل  شأنه  من  عام  والرتفع  بتوجيهاتهم، 

برشف الوظيفة وكرامتها". يف ختام كلمته متنى 
يف  التوفيق  للعسكريني  الدين  تقي  القايض 

مهامتهم الجديدة.


