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اللواء عباس ابراهيم يعايد الرئيس ميشال عون.

رئيس الجمهورية مستقبال وفد املديرية العامة لالمن العام. 

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  اشاد 
االجهزة  به  تقوم  الذي  بالعمل  عون 
منوها  اللبنانية،  االرايض  عىل  االمنية 
وتأمني  االمن  فرض  يف  الفاعل  بدورها 

االستقرار ومكافحة الجرمية والفساد

واالمنية  العسكرية  االسالك  قادة  استقباله  لدى 
الجمهورية  رئيس  شدد  باالعياد،  اياه  معايدة 
عىل رضورة ان تبذل القوى االمنية كافة جهودا 
اضافية من اجل الوصول اىل اعىل درجة ممكنة 
من االحرتاف، رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق 

هذا الهدف.
واكد ان "الجيش اللبناين يبقى االمل االسايس يف 
البلد،  وحدة  عىل  للحفاظ  واالزمات  التعقيدات 
يف  االخرى  االمنية  للقوى  الرئييس  الداعم  وهو 
تحقق  "ما  بأن  مذكراً  الداخل"،  يف  االمن  فرض 
والفساد  واملخدرات  الجرمية  مكافحة  مجال  يف 
غري  يبقى  لكنه  السهل،  باالمر  ليس  والتهريب 
كاف". وشدد عىل اهمية ما يقوم به االمن العام 
عىل صعيد تنظيم وجود االجانب يف لبنان وضبط 

اقاماتهم ومتابعة تحركاتهم.
وتطرق رئيس الجمهورية اىل "ان معالجة مشكلة 
مكافحة  توجب  بها  واالتجار  املخدرات  تعاطي 
استباقية عرب الحزم والرتبية، تبدأ من العائلة اىل 
مصانع  مالحقة  اىل  وصوال  والجامعات،  املدارس 
ضحايا  عدد  "ان  اىل  مشريا  وغريها"،  الكبتاغون 
لنا  املخدرات وتعاطيها يف لبنان يفوق ما سقط 
من شهداء نتيجة الحرب االرسائيلية ضدنا 2006".  
قال:  مآيس،  من  تخلفه  وما  السري  حوادث  عن 
يف  الحزم  آن،  يف  والرتبية  الحزم  اعتامد  "يجب 
ضبط املخالفات وصوال اىل سحب رخصة القيادة، 
مخاطر  عىل  للتوعية  العائلة  من  بدءاً  والرتبية 
مخالفات قوانني السري"، مشريا اىل اهمية تعميم 
ومكننة  اللبنانية  االرايض  كل  عىل  الرادارات 

محارض املخالفات.   
القيام  منا  "يتطلب  الذي  الفساد  مسألة  وتناول 
بجهود اكرب النه بدأ يتغلغل يف النفوس، ويسترشي 
بشكل واسع وخصوصاً يف االدارات الرسمية التي 

الرئيس عون تقّبل تهاني قادة األجهزة العسكرية
اللواء إبراهيم: سنبقى أوفياء لقسمنا ودورنا األمني

امتناع  ان  يف  شك  ال  املواطنني.  شؤون  تعالج 
الفساد يصّعب  الشهادة يف قضايا  املواطنني عن 
من مهمة مكافحته. لكن رغم ذلك، عليكم بذل 
من  والحد  الحق  احقاق  اجل  من  ميكن  ما  كل 
القضائية.  السلطة  مع  بالتعاون  الفساد  ظاهرة 
وهو امر عملت عليه منذ سنوات طويلة، وكنت 
وال ازال اشجع عىل الشكوى ضد الفاسدين، امنا 
لالسف فإن الشكاوى محدودة. لذلك ادعوكم اىل 

ان تكونوا حازمني يف قمع الفساد." 
املديرية  من  وفدا  الجمهورية  رئيس  واستقبل   
العامة لالمن العام برئاسة املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم الذي القى كلمة قال فيها: 
"يرسين، يف حلول عيدي امليالد املجيد ورأس السنة 
العامة  املديرية  باسمي وبإسم   التقدم  املباركة، 
التهاين، سائاًل  لالمن العام من فخامتكم باصدق 
مبؤسساته  والقوي  املتنوع  لبنان  يحفظ  ان  الله 

الدستورية ونظامه الجمهوري الربملاين".
الزمني  باملعَنينْي  املناسبة،  هذه  "ننتهز  اضاف: 
االعياد  هذه  لتكون  الله  اىل  لنترضع  والروحي، 

محطة انطالق نحو ما هو افضل ورضورة للبنان 
وطني  التفاف  من  ذلك  يستلزم  وما  واللبنانيني، 
وبني  بينها  الثقة  لبناء  ومؤسساتها  الدولة  حول 
ونبذ  والشفافية،  العدالة  قاعدة  عىل  املواطن 
العنف ايا تكن هويته ومسمياته، وتغليب صيغة 
العيش املشرتك التي تعكس اهمية التنوع الروحي 

والثقايف والحضاري، بوصفها ميزة لبنان الرسالة".
اننا  لكم  اؤكد  ايضا،  املناسبة  هذه  "يف  وتابع: 
سنبقى  اللبنانيني،  وعدنا  وكام  العام،  االمن  يف 
اوفياء لقسمنا العسكري ودورنا يف خدمة الناس 
والحفاظ عىل االمن، بكل مندرجاته، تحت راية 
عىل  الرئيس،  فخامة  يا  اقسمتم،  التي  الدولة 
باقي  مع  ادارتها  وحملتم رشف  عليها،  الحفاظ 
االمان  بّر  اىل  بها  الوصول  اجل  من  املسؤولني 
ونقلها اىل مصاف الحداثة والتطور. اخريا نتقدم 
من فخامتكم باسمى التهاين، متمنني لكم دوام 
ينتظره  الصحة والعافية والسؤدد يف تحقيق ما 
ان  رجاء  وكلنا  وعدتهم،  وكام  منكم  اللبنانيون 
يكون هذا العيد عيد خري وطأمنينة عىل شعبنا".


