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رأس  عىل  واليته  يبدأ  للتو  كأنه 
العام.  لالمن  العامة  املديرية 
مرص  والحيوية،  بالنشاط  ممتلئ 
والتطوير،  والبناء  االنجاز  عىل 
االعباء  يخفف  كيف  ضمريه  ويف 
ساقته  الذي  اللبناين  املواطن  عن 
حالة  اىل  جدا  الصعبة  الظروف 
ابسط  تامني  عىل  القدرة  عدم  من 
مقومات العيش الكريم، الذي يليق 
الطامنينة  عن  الباحث  باالنسان 

واالستقرار والسالم الداخيل

إختتم مسيرته بوضع الحجر األساس ملركز أمن عام بيروت 
اللواء إبراهيم: بالحّرية إنتصرنا وبها ُنعيد البناء

 12 امتداد  عىل  مسريته  من  االخري  اليوم  يف 
عاما، وضع املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
عام  امن  دائرة  ملبنى  االساس  الحجر  ابراهيم 
بريوت الجديد يف محلة الكرنتينا قرب فوج اطفاء 
وضاح  النواب  االحتفال  حرض  بريوت.  مدينة 
الصادق وجان طالوزيان وعدنان طرابليس وامني 
ونقوال  حاصباين  وغسان  الصايغ  وفيصل  رشي 
الصحناوي ومحافظ مدينة بريوت القايض مروان 
عبود ورئيس مجلس بلدية بريوت املهندس جامل 

"بالحرية  وتابع:  الحرية".  فضاء  خارج  للبناين 
معاد  كل  وعىل  والفنت  االرهاب  عىل  انترصنا 
للوطن، وبالحرية انترصنا عىل العدو االرسائييل، 
اللبنانية  وحدتنا  نحصن  ان  يجب  وبالحرية 
دونها  ومن  ثابتة،  اسس  عىل  البناء  ونعيد 
الخضاع  الكرة  معاودة  االعداء  عىل  سيسهل 
لبنان واللبنانيني ووضعهم امام واقع يرفضونه يف 

كنهه ويف كل اسبابه".
والصالح  الخري  عىل  اللقاء  "مساحات  وقال: 
انفسهم  واالصالح ستكرب، ويف مسرية من نذروا 
التقاعس،  او  للتقاعد  مكان  ال  الوطن  لخدمة 
اليوم وضعنا حجر اساس ملركز من عرشات املراكز 
اللبنانيني،  ابوابها لخدمة  التي ارتفعت وفتحت 
متعددة  اخرى  ميادين  يف  املشوار  نكمل  وغدا 
الصارخة  كينونته  كانت  كام  لبنان  شان  العالء 
حضارة وانفتاحا وابداعا يف كل ارجاء املعمورة، 
كان،  مام  واحسن  كان  كام  جميعنا،  وسنعيده، 
الكراهية  ونبذ  بالحوار  اال  يتم  لن  هذا  وكل 
والعنف والوحدة الوطنية". وختم بتوجيه الشكر 
"اىل كل من ساهم يف تأمني هذا املقر، واىل الذين 
قدموا الدعم املادي واللوجستي، واخص بالذكر 
مجلس  واعضاء  ورئيس  بريوت  مدينة  محافظ 

بلديتها ومؤسسات االمم املتحدة".
ختاما، وضع الحجر االساس وتم تبادل الدروع، ثم 

اقيم حفل كوكتيل.
اللواء  قال  االحتفال،  انتهاء  بعد  وردا عىل سؤال 
كان  اذا  وعام  بيغدرين".  حدا  ما  "انا  ابراهيم: 
سيتوىل حقيبة وزارية قال: "علينا البحث وايجاد 

فخامة رئيس".

املعامالت  بتقديم  يليق  منوذجي  ملركز  االساس 
ابراهيم  اللواء  مع  تعاوننا  وبعد  بريوت،  الهايل 
عقد  انتهاء  اقرتاب  وبعد  السابقة،  الفرتات  يف 
االيجار للمركز االقليمي يف السوديكو، كان اليوم 
وضع حجر االساس ملبنى جديد لنؤكد اننا واللواء 

ابراهيم دامئا اىل جانب اهايل بريوت".
للواء  "التوفيق  كلمته  يف  متنى  عبود  املحافظ 
ابراهيم يف حياته الجديدة"، داعيا اياه اىل "عدم 
التقاعد عن الحياة الوطنية"، مستذكرا املحطات 
"وضع  ان  وتأكيده  ابراهيم  باللواء  التي جمعته 
الحجر االساس اليوم لهذا املركز الجديد، ليس اال 

عربون محبة الهل بريوت".
الوقوف  اىل  داعيا  ابراهيم  اللواء  وتحدث 
مرفأ  انفجار  ارواح شهداء  دقيقة صمت عىل 
ارغب  كنت  اذا  سئلت  "عندما  وقال:  بريوت، 
يف ان احرض حفل وضع الحجر االساس للمقر 
الجديد لدائرة امن عام بريوت، قبل يوم واحد 
جوايب  كان  التقاعد  عىل  قانونا  احالتي  من 
العمل  "تصفية  السالم  عليه  االمام عيل  يقول 
اشد من العمل، وتخليص النية من الفساد اشد 

عىل العاملني من طول الجهاد".
عيل  يفرض  والعميل  الوطني  "واجبي  اضاف: 
وحقه،  االنسان  يخدم  موقع  اي  يف  اكون  ان 
املهل  واختصار  املعامالت،  اجراء  عليه  ويسهل 
التي يفرضها الروتني االداري. وقد شكلت هذه 
التطويرية  الخطط  الرئيسية يف  البنود  االهداف 
يف  املسؤولية  سدة  توليت  منذ  وضعتها  التي 

املديرية العامة لالمن العام".
الكارثة  ابدأ كلمتي، وامام هول  ان  وتابع: "قبل 

مقدم الحضور.

اللواء عباس 
ابراهيم يتوسط 
العميد الياس 
البيرسي واملحافظ 
مروان عبود.

رئيس مجلس بلدية بريوت جامل عيتاين.محافظ بريوت مروان عبود.اللواء عباس ابراهيم متكلام.

ارواح  امام  انحني  بريوت،  مرفأ  رضبت  التي 
تعذبوا  الذين  والجرحى  سقطوا  الذين  الشهداء 
وال يزالون، وامام كل مواطن فقد عزيزا له. فهذه 
العاصمة  الكثري، كيف ال وهي  املدينة لها علينا 

االوىل يف التضحية والشهادة والشهداء".
سياسة  من  جزءا  يشكل  املقر  "هذا  ان  واوضح 
اللتني  االمناء  وسياسة  التطويرية  الخطط 
اعتمدتهام املديرية منذ اثنتي عرشة سنة. كام يأيت 
بناء هذا املقر استجابة حاجة املدينة واملواطنني، 
بحيث تكون مهمة عسكرييه مع غريه من دوائر 
االمن العام ومراكزه املنترشة عىل مساحة لبنان 
وعىل املعابر الحدودية، الوقوف اىل جانب الناس، 
االستقرار  وضامن  الوطن  امن  عىل  والحفاظ 
والسلم االهيل، وتحصني ركائز الدولة عىل الرغم 
مام هي عليه من تعرث، الن الدولة تبقى بالنسبة 

اىل اللبنانيني املالذ االول واالخري".
صغري  جزء  هو  به،  ونقوم  قمنا  ما  "ان  وقال: 
جدا مام يجب ان نقدمه لشعبنا الذي يستحق 
بتاريخه  تليق  رسمية  وادارات  مؤسسات 
وتضحياته، ومسؤولني كبارا يعملون لصالح الوطن 
وابنائه، بدال من ان نتلهى يف خصومات اوصلت 
البالد والعباد اىل الدرك االخطر واالقىس من الفقر 

وانعدام كل اسباب العيش الكريم".
لبنان  قام  لقد  والحرية صنوان،  "لبنان  اضاف: 
ونهض وتطور بفعل الحرية، وهو ال ميكنه ان 
يعيش ويستقيم وطنا ودولة من دونها. الحرية 
سياسيا  واملتنوع  التعددي،  لبنان  ضامنة  هي 
وطائفيا وثقافيا ومناطقيا وامناط حياة. ال معنى 
له، وال حياة  للبنان من دون حرية وال وجود 

من  وحشد  البلدي  املجلس  من  واعضاء  عيتاين 
الشخصيات واملدعوين.

بدأ االحتفال بوصول اللواء ابراهيم يرافقه املدير 
العام باالنابة العميد الياس البيرسي واستعرض ثلة 

من حرس الرشف. 
العام، ثم  النشيد الوطني ونشيد االمن  استهالال 
تحدث عيتاين فحيا اللواء ابراهيم منوها بـ"الدور 
اللبنانية  الساحة  لعبه عىل  الذي  الكبري  الوطني 
والخارجية". وقال: "اننا اليوم نجتمع لنضع الحجر 


