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نشاطات

"عادة عندما تنظم احتفاالت الفوز، خصوصا يف املجال الريايض، يجري تكريم الفائزين وكيل عبارات الثناء لهم عىل ما حققوه 
النفسهم اوال، وملن ميثلون ثانيا. لكن الواقع يف احتفالنا هذا هو العكس من ذلك متاما، ألن الفائزين من املديرية العامة لالمن 
العام امنا هم من يكرمون وطنهم بثالث ذهبيات وفضية وبرونزيتني، بعدما خاضوا املباريات مبناقبية استثنائية وبروح قتالية 

عالية توازي ما يقدمه رفاقهم يف ميادين االدارة واالمن ليبقى لبنان عزيزا سيدا"

العام  املدير  حيا  املعربة  الكلامت  بهذه 
ابطال  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
االمن العام خالل حفل تكرميهم الذي اقيم 
املبنى  يف  االحتفاالت  قاعة  يف  ايار،   28 يف 
الشباب  وزير  ممثل  حضور  يف  املركزي، 
والرياضة محمد فنيش املدير العام للوزارة 
زيد خيامي، وممثل رئيس اللجنة التنفيذية 
االمني  هامم  جان  اللبنانية  االوملبية  للجنة 
ورئيس  رستم،  حسان  العميد  العام 
الرياضية رياض  للمنشآت  العامة  املؤسسة 
اللبناين للـ "مواي  الشيخة، ورئيس االتحاد 
العام  االمن  وضباط  قبالوي،  سامي  تاي" 

ورؤساء اتحادات واعالميني.
العام،  االمن  ونشيد  الوطني  النشيد  بعد 
تتويج  مباريات  عن  فيديو  رشيط  عرض 
للـ"مواي دوران"  العامل  االبطال يف بطولة 
رئيس  تحدث  ثم  تايلند.  استضافتها  التي 
شعبة الرياضة والرمي يف املديرية النقيب 
اليوم  "نجتمع  قال:  الذي  صقر  دميرتي 
يسجل  جديد  ريايض  بانجاز  لالحتفال 
اكرب  يف  العام  لالمن  العامة  للمديرية 
املحافل الرياضية يف العامل واعرقها. وهذا 
واميانكم  دعمكم  لوال  ليتحقق  كان  ما 
خالل  من  الفوز  تحقيق  عىل  بقدرتنا 
الواثقني  انتم  كنتم  وقد  والعزم.  املثابرة 
لبنان عىل  العام يف وضع  مبساهمة االمن 
وبالتحديد  الرياضية،  العاملية  الخريطة 
الرياضات القتالية. لقد كنا ضنينني بالثقة 
انجازات  اياها، وقد امثرت  اوليتمونا  التي 
ها نحن نقدمها اليكم بعدما حصدنا باسم 
لبنان ست ميداليات تضاف اىل االنجازات 
بتحقيقها سابقا وكتبت  التي قمنا  الكبرية 
العام،  االمن  سجل  يف  ذهبية  باحرف 

إحتفاءً بأبطال األمن العام في األلعاب القتالية
اللواء إبراهيم: كّرمتم وطنكم بإنجازاتكم اإلستثنائية 

القادمة.  الجيالنا  به  يحتذى  مثاال  لتكون 
محرك  الرياضة  اوليست  واقول:  اعود 
التعايل  وعالمة  الرياضية  والروح  العسكر 
عىل الصغائر؟ اولسنا يف امس الحاجة اىل 
مجتمع ريايض من اجل النهوض بالوطن؟ 
نهنئكم  املؤسسة،  اب  يا  اللواء،  سيدي 
ونهنئ املديرية العامة لالمن العام ونهنئ 
القتالية.  االلعاب  فريق  حققه  مبا  انفسنا 
املركب  ربان  زلتم  وما  كنتم  فسعادتكم 
الذي نقل مؤسسة االمن العام اىل مصاف 
املجاالت  مختلف  يف  العاملية  املؤسسات 

والرياضية".  االمنية والخدماتية 
ومّثن رئيس االتحاد اللبناين للـ"مواي تاي" 
يلعبه  الذي  الكبري  الدور  قبالوي  سامي 
له  شاكرا  الصعد،  كل  عىل  ابراهيم  اللواء 
يف  الرياضية  بالنشاطات  الالفت  اهتاممه 

االمن  فريق  ان  اىل  واشار  العام.  االمن 
العام يف بطولة العامل "كان الركن االسايس 
هذه  يف  لبنان  ملنتخب  القوية  والرافعة 
البطولة"، مشيدا بالدور املميز الذي يقوم 

به رئيس الفريق النقيب دميرتي صقر.
العام  االمن  ابطال  خيامي  هنأ  بدوره، 
تقدمه  الذي  الكبري  بالدعم  واشاد 
ابراهيم  عباس  اللواء  بقيادة  املديرية 
يف  الرياضة  عىل  دعمه  يقترص  مل  "الذي 
كل  ليشمل  تعداه  بل  فقط،  العام  االمن 
املنتخبات  وخصوصا  اللبنانية،  الرياضة 
العربية  استحقاقاتها  يف  واالندية  الوطنية 
عىل  شدد  كذلك  والدولية".  واالقليمية 
الرياضية  الدور املميز الذي تؤديه الفرق 

يف االمن العام، محليا وخارجيا.
وحيا اللواء ابراهيم يف كلمته ابطال االمن 

العام وقال: "عادة عندما تنظم احتفاالت 
الفوز، خصوصا يف املجال الريايض، يجري 
لهم  الثناء  عبارات  وكيل  الفائزين  تكريم 
عىل ما حققوه النفسهم اوال، وملن ميثلون 
هو  هذا  احتفالنا  يف  الواقع  لكن  ثانيا. 
من  الفائزين  ألن  متاما،  ذلك  من  العكس 
من  هم  امنا  العام  لالمن  العامة  املديرية 
ميدان  يف  بذلوه  ما  يف  وطنهم  يكرمون 
وطنهم  اىل  ليعودوا  تاي"،  "املواي  رياضة 

بثالث ذهبيات وفضية وبرونزيتني. خاضوا 
املباريات مبناقبية استثنائية، وبروح قتالية 
توازي ما يقدمه رفاقهم يف ميادين االدارة 

واالمن ليبقى لبنان عزيزا وسيدا". 
لالمن  العامة  املديرية  يف  "اننا  اضاف: 
العام قررنا، خالل وضع اسرتاتيجيا املرحلة 
اىل  متتد  التي  الخمسية  والخطة  املقبلة 
ان  ممكن  غامر  كل  خوض   ،2022 العام 
الصور  اكرث  لنقدم  فيه  مكان  لنا  يكون 

ارشاقا سواء يف االدارة واالمن، او التدريب 
والرياضة، وكذلك يف التعليِم الجامعي ألن 
ومبستوى  ووعيه،  بانسانها  تقوى  الدول 
امليداليات  خامسية  اما  ورقيه.  تحرضه 
خالل  العام،  االمن  رياضيو  حصدها  التي 
وهي  تايوان،  يف  الخامسة  العامل  بطولة 
يف  ان  فتؤكد  تاي،  املواي  رياضة  موطن 
تبوؤ  عىل  قادرة  مميزة  طاقات  لبنان 
واملنافسة  املبادرة  روح  وان  الصدارة، 
حارضة، ال تلزمها اال الرعاية وتوفري البيئة 

لها".  املستقرة 
الرياضة  تستعيد  ان  العام  املدير  ومتنى 
اللبنانية "بكل مسمياتها رشدها الريايض، 
والتناحر  السياسة،  وحول  عن  واالبتعاد 
الطائفي السخيف، ليحرض لبنان الريايض 
املحلية  املنافسات  خارطة  عىل  مجددا 
فريق  فعل  كام  والعاملية،  واالقليمية 
علم  لريفع  العام  لالمن  العامة  املديرية 
دولية.  وميادين  ساحات  يف  عاليا  لبنان 
استعادة  العمل عىل  واجب علينا جميعا 
الرياضة  الروح  عليها  بنيت  التي  االسس 
التبطل  من  الجامهري  ونقل  الصحيحة، 
مدرجات  اىل  الشوارع  نوايص  عىل 

املالعب".
الشباب  وزارة  اىل  بالشكر  متوجها  وختم 
واىل  العام،  مبديرها  ممثلة  والرياضة 
"املواي  لرياضة  اللبناين  االتحاد  رئيس 
عىل  االوملبية،  واللجنة  واعضائه،  تاي" 
والتعاون  لبنان،  يف  للرياضة  يقدمونه  ما 
لالمن  العامة  املديرية  واملثمر مع  الوثيق 
العام، وقال: "اما التقدير الكبري فهو البطال 
حققوه،  الذي  الفوز  عىل  العام  االمن 
وايضا للقيمني عىل شعبة الرياضة، واؤكد 
امامكم ان هذا التكريم ينبغي ان يزيدكم 
محّط  دامئا  تكونوا  يك  باملسؤولية،  شعورا 
نتائج  وتحقيق  مديريتكم وشعبكم،  آمال 
باهرة يف املستقبل عنوانها دامئا الفوز ثم 
ولتعلموا  لرفاقكم،  القدوة  لتكونوا  الفوز، 
ولنقل  احرتفتموه،  ما  القادمة  االجيال 

اليهم". خرباتكم 
اىل  تقديرية  درعا  صقر  النقيب  قدم  ثم 
كأس  وقبالوي  وسلمه  ابراهيم،  اللواء 

البطولة. 

اللواء عباس ابراهيم حامال الكأس مع ابطال االمن العام.من االحتفال.

ومتكلاًم يف االحتفال.


