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نشاطات

العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  العديد  شؤون  مكتب  رئيس  رافق 
العميد الركن رياض طه وفد من 6 مدربني محرتفني جدد من مركز 
االمن  قوى  معهد  يف  مدربان  ومعهام  املديرية  يف  الوطني  التدريب 
الداخيل يف زيارة دراسية اىل فرنسا، يف اطار الربنامج املقرر كجزء من 
اندريه  بالخبري  ممثال   )SSR Lebanon( االورويب  املرشوع  انشطة 
ديوترش، املسؤول عن تنفيذ املرشوع يف املديرية العامة لالمن العام 

والذي واكب الوفد يف الزيارة.  
اللبنانية،  االمنية  القوى  قدرات  تعزيز  اىل  التدريب  مرشوع  يهدف 
وتعزيز التعاون مع الجانب الفرنيس ممثال باكادمييا الرشطة من اجل 

استكامل برامج التدريب املقررة.
كام يهدف الربنامج يف اوىل مراحله اىل التدريب عىل املامرسات املهنية 
سارية  زالت  ما  والتي  اوروبا،  يف  بها  املعمول  والتقنية  والتعليمية 
الفرنسية  الرشطة  ادارة  مع  بداية  التعاون  اقتىض  ما  وهو  املفعول، 
املتخصصة يف التوظيف والتدريب بهدف تبادل الخربات يف املستقبل 

بشكل شامل ومنتظم.

شبيبة   - "جاد  جمعية  كرّمت  املخدرات،  ملكافحة  العاملي  اليوم  يف 
ضد املخدرات" واالتحاد العريب للجمعيات غري الحكومية للوقاية من 
االدمان وتجمع الشباب الخريي، يف لقاء موسع اقيم يف املركز الثقايف 
املخدرات  مكافحة  رئيس شعبة  جبيل،   - "جاد" يف حبوب  لجمعية 
يف الجامرك العقيد نزار الجردي "نظرا اىل جهوده يف احباط تهريب 
التدريبية يف  واملناهج  الربامج  اعداد  ورئيس شعبة  املخدرة"،  املواد 
لدوره  "تقديرا  عويدات  فادي  الرائد  العام  لالمن  التدريب  دائرة 
الفعال يف تنظيم ورش عمل مشرتكة بني الجمعية واملديرية العامة 
الرصفند  بلدية  رئيس  اىل  متخصصة"،  رسمية  وادارات  العام  لالمن 
عيل خليفة وبزبينا طارق خداجي ورئيس رابطة مختاري بالد جبيل 
يف  ملساهمتهم  ميال  ورانيا  موىس  فريال  واالعالميتني  جربان  ميشال 

التوعية عىل مخاطر هذه اآلفة.
القايض  لبنان  جبل  ومحافظ  الدكاش  شوقي  النائب  التكريم  حرض 
الربنامج  ومدير  خوري  مرعي  نتايل  جبيل  وقامئقام  مكاوي  محمد 
"هدفنا"  جمعية  ورئيس  سنان  فادي  التدخني  من  للحد  الوطني 
ورؤساء  حميص  بنهال  العاملية  الصحة  منظمة  وممثلة  عتيق  عبدو 

بلديات ومخاتري ومهتمون.
لرئيس  كلمة  كانت  نشاطاتهم،  عن  املشاركون  قدمه  عرض  بعد 
الجمعية جوزف الحواط الذي طالب املحافظ بالتعميم عىل البلديات 
"االهتامم ببناء البرش قبل الحجر من خالل دعم الجمعيات االهلية، 
عىل  وشدد  املدمنني".  معالجة  يف  رسالتها  متابعة  من  تتمكن  يك 
اعامل  مراقبة  اىل  داعيا  ومروجيها،  املخدرات  تجار  معاقبة  وجوب 
الجمعيات االهلية الوهمية واالعالن عن التربعات التي تحصل عليها 

من الوزارات.

املخدرات  تعاطي  "نسبة  ان  اىل  مشرية  مرعي  القامئقام  وتحدثت 
تزداد يوما بعد يوم بحيث اصبح هذا املنحى يشكل خطرا متناميا يف 
التوعية  الوضع يستدعي تكثيف دورات  مجتمعنا"، معتربة ان هذا 

وخصوصا يف املدارس والجامعات.
اطالق  يف  السباقة  كانت  "جاد"  جمعية  ان  مكاوي  املحافظ  ورأى 
"تاجر  ان  املخدرات، مشددا عىل  التثقيفية عن مخاطر  املحارضات 
املخدرات يستفيد من عدم وجود هيبة كاملة للدولة"، موضحا ان 
واملتعاطني.  واملروجني  التجار  توقيف  عىل  تعمل  االمنية  "االجهزة 
لتجفيفه".  كبريا  قرارا  يتطلب  املخدرات  لآلفة  االسايس  املنبع  لكن 
وخطورة  عليها،  الحصول  سهولة  يف  املخدرات  "خطورة  اىل  واشار 

تعاطيها، وهي تشكل الخطوة االوىل نحو احرتاف الجرم".
بعد توزيع الدروع التذكارية عىل املحتفى بهم، شكر الرائد عويدات 
املديرية  بني  التعاون  ان  اىل  مشريا  التكرميية،  مبادرتها  للجمعية 
ذروته  وبلغ  سنوات  منذ  "انطلق  والجمعية  العام  لالمن  العامة 
قصوى  اهمية  اعطى  والذي  مهامته  ابراهيم  عباس  اللواء  تويل  مع 
االدمان  مخاطر  من  واالجتامعي  الصحي  الوطني  االمن  لحامية 
حتى شملت دورات التوعية اكرث من 700 عنرص"، مؤكدا ان مهمة 
آفة  ايضا  وامنا  التكفريي  االرهاب  مكافحة  فقط  "ليس  العام  االمن 
التي  الصاعدة  اجيالنا  لحامية  خطورة  عنه  تقل  ال  التي  املخدرات 
يقع عىل عاتقها بناء لبنان الغد". ولفت اىل سعي املديرية "يك تكون 
االجهزة  وتؤازر  تساعد  املخدرات  مكافحة  يف  متخصصة  وحدة  لها 

االمنية للقضاء عىل هذه الظاهرة الخطرية".
العام اىل  العام لالمن  الرائد عويدات درعا باسم املدير  ختاما، قدم 

رئيس الجمعية جوزف الحواط.  

األمن العام في باريس ملتابعة
البرنامج التدريبي للمشروع األوروبي

تكريم ضابطني من األمن العام والجمارك
وناشطني ساهموا في مكافحة املخدرات

امام املديرية املركزية لتدريب الرشطة الفرنسية.الفريق االمني اللبناين الزائر ومضيفوه.
درع اللواء عباس ابراهيم اىل رئيس جمعية "جاد" جوزف الحواط.

شهادة تقدير اىل الرائد فادي عويدات.

وفق  التدريب  باريس  يف  الوفد  تابع  الزيارة،  من  االولني  اليومني  يف 
االنشطة الرئيسية للتعليم املستمر، من وجهتني، اسرتاتيجية وتنظيمية 
الثالث  اليومني  وامىض  اخرى.  جهة  من  ومهنية  وعملية  جهة،  من 
والرابع بني مدرسة الرشطة الوطنية يف روان - اوزيل، ومركز الرشطة 

عىل الحدود يف شريبورغ. 
جرى التدريب عىل آلية عمل ضباط الرشطة عىل الحدود. وكان تأكيد 
عىل اهمية التنسيق بني الفريقني الفرنيس واللبناين بعدما اظهر الفريق 
االنظمة  الستيعاب  واالستعداد  الخربة  من  املتقدم  املستوى  اللبناين 
مستوى  عن  ايجابية  صورة  اعطى  ما  فرنسا،  يف  املعتمدة  الجديدة 
العامة الذي عرّب عنه اعضاء  القدرات البرشية لدى عسكريي االدارة 

الوفد.
يف اليوم االخري من الزيارة خصصت اللقاءات لتقويم نتائج التدريبات 
لتبادل  برامج  عن  لالعالن  سمح  ما  واملعلومات،  العرب  واستخالص 
الخربات يف املستقبل بني املراجع الفرنسية والسلطات االمنية اللبنانية 

السيام املديرية العامة لالمن العام.
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