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تلقى تهاني القيادات األمنية بالميالد والسنة الجديدة 

عون: أدعوكم إلى التيّقظ 
والسهر على مكافحة الفساد

العيد
القيادات  تقوم  ان  سنوي  تقليد  هو 
امليالد  عيدي  بني  واالمنية  العسكرية 
التهاين  بتقديم  السنة  ورأس  املجيد 
كل  رئيس  فهو  الجمهورية،  رئيس  اىل 
للقوات  االعىل  والقائد  املؤسسات 
توجز  املناسبة،  هذه  يف  املسلحة. 
واالنجازات،  التحديات  اهم  القيادات 
وتتزود للعام الجديد التوجيهات الالزمة 

من رئيس البالد لتسري عىل هديها

 ،2019 العام  نهايات  مع  املشهد  اختلف 
ميشال  العامد  للرئيس  التهنئة  زيارة  وكانت 
التهاين بحلول االعياد،  عون ابعد من تقديم 
كونها اختزنت امال وطأمنة للمواطن اللبناين 
تزال  ال  واالمنية  الدستورية  ان مؤسساته  يف 
وحامية  مصالحه  عن  للدفاع  بقوة  حارضة 
مناسبة  اللقاء  كان  لذلك  واستقراره.  امنه 

اللواء ابراهيم 
مخاطبا 
الرئيس عون.

رئيس الجمهورية ميشال عون يتلقى تهاين املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

الرئيس عون 
متوسطا وفد 

املديرية 
العامة لالمن 

العام.

اللواء ابراهيم: كنتم 
السباقني في االستماع الى 

ابنائكم املطالبة  صرخات 
ديموقراطية بدولة 

الرئيس عون: البالد تمر 
بظروف صعبة جدا وازمة 

غير مسبوقة

الطريق  خارطة  يرسم  الذي  الكالم  لقول 
وارادة  بعزمية  االيام،  من  واملقبل  للحارض 
االخطار  وتستبق  الصعاب  تهاب  ال  صلبة 
السيام  واحتياطات،  اجراءات  من  يلزم  مبا 
يف  الفساد  ومكافحة  االمن  صعيدي  عىل 
نفسه  عن  عّب  الذي  الشعبي  الحراك  ظل 
مطالب  رفعت  التي  التظاهرات  خالل  من 

اساسية، كان رئيس الجمهورية اول من نادى 
بها وعمل جاهدا ومل يزل عىل تنفيذها.

هنأ الرئيس عون القوى االمنية بعيدي امليالد 
والسنة الجديدة، منوها بالجهود التي تبذلها 
يف  واالستقرار  االمن  عىل  الحفاظ  اجل  من 
االخرية  السبعني  االيام  يف  وخصوصا  لبنان، 
شعبيا،  وحراكا  تظاهرات  شهدت  التي 

امني  خلل  اي  ملكافحة  التيقظ  اىل  ودعاها 
يحصل وابقاء عيونها ساهرة ملكافحة الفساد 
من  اليها  يعود  ما  وفق  الخلل  ومعالجة 
اىل  دعاها  كذلك  القانون.  يصونها  صالحيات 
الوطنية،  البقاء متضامنة النها تعي واجباتها 

وهي تقوم بها عىل اكمل وجه.
خالل استقباله القيادات االمنية التي قدمت 
الجديدة،  والسنة  امليالد  بعيدي  التهاين  اليه 
اليوم  متر  البالد  ان  اىل  عون  الرئيس  لفت 
يف  مسبوقة  غري  وازمة  جدا  صعبة  بظروف 
الجديدة  الحكومة  مع  نأمل  "لكننا  تاريخها 
يف ان يبدأ الوضع بالتحسن تدريجا ونتخطى 

االزمة، ويعود لبنان اىل ازدهاره". 
التي  واملالية  االقتصادية  "االزمة  اضاف: 
وليدة  وليست  سنة   30 عمرها  نعيشها 
الحارض، وهي بدأت منذ ان تحول االقتصاد 
وتراكمت  وخدمات،  سياحة  اقتصاد  اىل 
اىل  الدولة  تعمد  ان  دون  من  الديون 
لذا  كبري.  عجز  يف  اليوم  فوقعت  تسديدها 
نعيش اليوم يف مرحلة تقشف عىل املستوى 
ومؤسساتها،  الدولة  مستوى  وعىل  الفردي 
الحارض  الوقت  يف  مطلوب  ذلك  لكن 

للمساعدة عىل تجاوز االزمة الراهنة".
وقدم وفد املديرية العامة لالمن العام برئاسة 
ومعه  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  مديرها 
الجمهورية.  رئيس  اىل  التهاين  الضباط  كبار 

والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها:

السنة  ورأس  املجيد  امليالد  عيدا  "يحل 
بركان  فوهة  عىل  يزال  ال  ولبنان  املباركة، 
جهة،  من  والدولية  االقليمية  التوترات 
كنتم  اخرى.  الداخلية من جهة  والتحديات 
انتخابكم  لحظة  منذ  الرئيس  فخامة  يا 
البالد  لنقل  الجدي  العمل  اطلق  من  اول 
قيام  اىل  وصوال  والتطور،  الحداثة  دولة  اىل 
من  بها  ناديتم  طاملا  التي  املدنية  الدولة 
مستقبل  وحفظ  لبنان  يف  االنسان  اجل 

ابنائه وحقوقهم". 
اللبنانيون  يرى  الرئيس،  "فخامة  اضاف: 
االزمة  هذه  من  للعبور  الخالص  امل  فيكم 
فيها  تتخبط  التي  االستثنائية  الوطنية 

كنتم  فخامتكم  ألن  االمان،  بر  اىل  البالد 
ابنائكم  رصخات  اىل  االستامع  يف  السباقني 
االمهم  عن  عبوا  الذين  الساحات  يف 
بكل  حديثة  بدولة  مطالبتهم  يف  واوجاعهم 
االقتصادية  منها  السيام  ومضامينها،  معانيها 
نظيفة،  بادارة  تحظى  دولة  واالجتامعية. 
املؤسسات  انهك  الذي  الفساد  من  خالية 
الداخل  يف  لبنان  صورة  تشويه  يف  وساهم 
فيها  تتقدم  دولة  الدويل،  املجتمع  وامام 
يف  ابناؤها  ويعيش  الصالحة،  املواطنية 
حمت  التي  الدميوقراطية  تحكمه  وطن 
عىل  املرتكزة  وآلياتها  بادواتها  التنوع  لبنان 
الدفاع  التي تشكل خط  الدستورية  الرشعية 
دولة  ارساء  يكون  فقط  وبهذا  عنه،  االول 

القانون وتدعيمها" .
اذ  الرئيس،  "فخامة  ابراهيم:  اللواء  وتابع 
اتقدم منكم، باسم ضباط ومفتيش ومأموري 
بالتهنئة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
استنادا  لكم  اؤكد  السعيدتني،  باملناسبتني 
باالمن  املنوطة  واملسؤوليات  الصالحيات  اىل 
منيعا  سدا  سنبقى  عهدمتونا،  وكام  العام، 
ال  التي  والتحديات  االخطار  مواجهة  يف 
بكل  سنعمل  وتهدده.  وطننا  تستوطن  تزال 
رعايتكم  وتحت  لقسمنا  ووفاء  امكاناتنا، 
لبنان  لحامية  التنفيذية،  السلطة  ورعاية 
استقراره  وصون  االهيل،  وسلمه  وشعبه 

العام". الوطني 


