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نشاطات

يف اطار التعاون القائم بني املديرية العامة لالمن العام ورابطة كاريتاس 
لبنان، تم االحتفال يف املبنى املركزي للرابطة يف سن الفيل، بتخريج ضباط 
تدريبية  لدورات  خضعوا  العام  لالمن  العامة  املديرية  من  وعسكريني 

متقدمة يف Microsoft Excel خالل عام 2017.
لبنان االب بول كرم وممثل املدير  الحفل رئيس رابطة كاريتاس  حرض 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد نجم االحمدية وممثلون 

عن سفارات اجنبية وضباط ومدربون.
بعدما وزعت الشهادات عىل املتخرجني، كانت كلمة لالب كرم عرب فيها 
عن رسوره بتقديم شهادات اىل 57 متدربا من اصل 88 مشرتكا من ضباط 
االمن العام وعنارصه. ولفت اىل ان هذه املشاركة ضمن سلسلة دورات 
تنشئة وتدريب نفذت منها 6 دورات خالل عام 2017، وتضمنت كل 
اىل  تهدف  وتقنيات  مهارات  اكتساب  اجل  "من  ساعة عمل  دورة 20 
مواكبة التقدم والتطور التكنولوجي يف العامل وتطبيقها يف عملهم اليومي".
وعرّب عام يخالجه من شعور بالفخر وباالعتزاز مبا تحققه املديرية العامة 
لالمن العام من "تقدم مهني عىل كل الصعد، اذ تدفع مبواردها البرشية 
يف اتجاه املزيد من االحرتاف السيام يف املواضيع املتعلقة بالتكنولوجيا 

لخدمة االنسان وحل قضاياه بالطرق النبيلة واملحافظة عىل حقوقه".
وامل االب كرم يف ان يتواصل هذا التعاون مع االمن العام من ضمن اكادمييا 
املعلوماتية، معتربا ان ما تحقق "يشكل امليل االول يف مسرية االلف ميل لدفع 

مسرية التغيري املجتمعي اىل االمام واالرتقاء باالداء اىل مستويات افضل".
وختم عىل "امل اللقاء يف دورات مامثلة او يف غريها من الدورات املفيدة، 
العسكري  للسلك  راجيا  املبارك،  الصوم  زمن  استودعكم  سالم محبة يف 

تخريج ضباط دورة كومبيوتر
دورتا مداهمة وقناص للجيش واألمن العامبالتنسيق مع رابطة كاريتاس

اللواء إبراهيم يكافىء عنصرين قّدما
الخدمة ملواطن من  ذوي اإلحتياجات الخاصة

النجاح والدميومة والسهر الدام لحفظ االمن وترسيخ االمان يف النفوس".
التعاون  ابراهيم، فاكد اهمية  اللواء  العقيد االحمدية كلمة  والقى 
بني كاريتاس واالمن العام، شاكرا الرابطة بشخص االب كرم والقيمني 
واملدربني الذين ارشفوا عىل الدورات، متمنيا لهم النجاح الدائم يف 

كل ما يعملون الجله.

مع املتخرجني.

قوات النخبة يف االنتظام.العقيدان فادي مخول وفوزي شمعون. عنرصا االمن العام يساعدان املواطن امُلقعد يف الوصول للتقّدم مبعاملته.

من االحتفال.

االدارية  الواجبات  تتجاوز  واجتامعية  انسانية  لفتة  يف 
مركز  من  عنرصان  قّدم  العام،  لالمن  والوطنية  واالمنية 
املقعدين، وحماله  املواطنني  العون الحد  امن عام صور 
ليتقدم  صور  رسايا  يف  املبنى  من  العلوية  الطبقة  اىل 
مبعاملته، بعدما تعذر عليه الوصول بسبب فقدان املمر 
الخاص بذوي االحتياجات الخاصة. ما ترك انطباعا مؤثرا 

لدى من رافق املشهد.
العام  لالمن  العام  املدير  نّوه  حصل،  مبا  تبلغه  فور 
اللواء عباس ابراهيم مبا قام به العنرصان، اللتزامهام ما 
قالت به قواعد مدونة السلوك العسكري لالمن العام، 
لرفاقهم،  تشجيعا  مبكافأتهام  خاصة  توجيهات  واعطى 
وقياسا بحجم العمل االنساين اللذين قاما به ونوعيته، 
االنسان  خدمة  اىل  الطبيعي  االنسياق  به  يعكسان 

والوقوف اىل جانبه.  

العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  النخبة  عنارص  من  مجموعتان  خضعت 
حامات  يف  حنوش  حقل  يف  وقناص  مداهمة  لدوريت  اللبناين  والجيش 
العسكري. واختتمتا بتمرين تكتي نفذه املتخرجون وتخللته عملية انزال 
ناسفة. تاله حفل  الحية وتفجري عبوات  بالذخرية  الطوافات ورمايات  من 
تخرج املشاركني الذين تابعوا بنجاح املراحل العملية والتثقيفية الهادفة اىل 

تعزيز املهارات القتالية لدى عنارص النخبة.
اقيم االحتفال يف حقل حنوش يف 13 شباط، يف حضور ممثل املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس دائرة الرصد والتدخل العقيد فوزي 
القوات  مدرسة  قائد  عون  جوزف  العامد  الجيش  قائد  وممثل  شمعون، 

الخاصة العقيد الركن فادي مخول وضباط من الجيش واالمن العام.
املدربني  اىل  بالشكر  فيها  توجه  كلمة  مخول  الركن  العقيد  والقى 
واملتخرجني معا باسم قائد الجيش. ولفت اىل مضمون الدورة، منوها مبا 
اكتسبه املتخرجون من الدروس القتالية املتنوعة واملتخصصة وباساليب 

استخدام  الظالم وحسن  املهامت يف  تنفيذ  بينها  وتقنيات حديثة، من 
اجهزة الرؤية الليلية. 

وبعدما اشار اىل "التاميز واالداء املنضبط للمتخرجني، والحامسة واالندفاع يف 
تنفيذ التامرين املقررة"، اكد ان املتخرجني هم من رجال النخبة يف الجيش 
واملديرية العامة لالمن العام "الذين ال مكان يف نفوسهم للرتدد او االنحناء 

امام املصاعب واالخطار".
الجيش  معاهد  يف  عنارصها  تنشئة  عىل  االمنية  االجهزة  "اقبال  اضاف: 
عىل  وتأكيد  العسكرية  باملؤسسة  ثقة  دليل  الخاصة،  ووحداته  التدريبية 
تضافر الجهود وتبادل الخربات واملعارف ملا فيه مصلحة الجميع. مهامت 
تكون  ان  االرهاب،  مبواجهة  تتعلق  التي  تلك  خصوصا  الخاصة،  القوات 
عنارصها يف اعىل مستوى من اللياقة البدنية واالحرتاف التقني اىل جانب 
الوعي الفكري واملعنوي. لذا يجب ان تكونوا عىل قدر املسؤوليات امللقاة 

عىل عاتقكم، واضعني طاقاتكم الجديدة يف خدمة وحداتكم ورفاقكم".
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