14

عدد  - 100كانون الثاني 2022

عدد  - 100كانون الثاني 2022

العيد

الرئيس عون :ال بد من
مواجهة االسباب التي ادت
الى معاناة اللبنانيني
اللواء ابراهيم :كل
اللبنانيني ينتظرون املبادرة
لوضع االصالح على سكته
الصحيحة
تحية متبادلة.

الرئيس ميشال عون مستقبال اللواء عباس ابراهيم ووفد املديرية العامة لالمن العام.

ّ
تلقى تهاني األجهزة العسكرية واألمنية في عيدي الميالد ورأس السنة

رئيس الجمهورية :آمل في بداية تصحيح الوضع املؤلم
اللواء إبراهيم :املطلوب أن يكون للبنانيني وطن يخافون عليه

امل رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يف
ان تشهد السنة املقبلة بداية تصحيح الوضع
املؤمل الذي ساد خالل العامني املاضيني،
وانعكس سلبا عىل حياة املواطنني ومعيشتهم
واستقرارهم االجتامعي والصحي .ولفت يف
خالل استقباله وفودا من القيادات العسكرية
واالجهزة االمنية ،جاءت لتهنئته يف مناسبة
حلول عيدي امليالد ورأس السنة الجديدة،
من بينها وفد املديرية العامة لالمن العام
برئاسة املدير العام اللواء عباس ابراهيم،
اىل حتمية مواجهة االسباب التي ادت اىل
معاناة اللبنانيني من ازمات متعددة اقتصادية
واجتامعية وصحية وتربوية ،ومحاسبة
املسؤولني الذين تسببوا بها عىل مر السنوات
املاضية.
وشدد عىل وجوب "وضع حد لالخطاء التي
ارتكبت يف حق الشعب اللبناين" والتي اشار
اليها يف رسالته امس اىل اللبنانيني ،مؤكدا

تصميمه عىل "مواصلة النضال لتصحيح
هذه االخطاء عىل رغم العراقيل التي توضع
يف الطريق والتعطيل املتعمد واملمنهج
للمؤسسات الدستورية والقضائية واالدارات".
ونوه الرئيس عون بالعمل الذي تقوم به
املؤسسات العسكرية واالمنية وضباطها
ورتباؤها وعسكريوها يف ظروف اقتصادية
ومالية صعبة ،مشددا عىل اهمية "املحافظة
عىل استقرار لبنان وسالمة اراضيه واحباط اي
محاولة لالساءة اىل هذا االستقرار" ،واعدا بذل
كل جهد ممكن لتقديم الدعم الالزم لهم.
وركز عىل رضورة "عودة االدارات اىل عملها
املنتظم وتوفري االجواء املالمئة لتمكني املوظفني
من القيام بعملهم ،من خالل التخفيف قدر
االمكان من حدة االزمة االقتصادية التي
يعيشون فيها" ،معتربا ان ذلك "يتحقق من
خالل املؤسسات الدستورية التي يفرتض ان
تعمل بانتظام من دون اي تعطيل".

استقبل الرئيس عون وفدا من املديرية
العامة لالمن العام برئاسة مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم الذي القى كلمة قال
فيها" :لثالث سنوات خلت ،واالعياد تحل عىل
لبنان واللبنانيني حزينة ،موصولة بيشء من
اليأس العام .واالخطر ان وطننا ،وطن الرسالة
والنموذج يف العيش املشرتك ،مطلوب اسقاطه
خدمة لتعميم مناذج الدولة العنرصية
املحتلة لفلسطني ،او رضبا ملفهوم التعايش
بني الحضارات واالديان ،النهم يريدون عاملا
يسوده رصاع الحضارات ،نقيض لبنان".
اضاف" :كلنا يدرك صعوبة االوضاع وخطورتها،
وعمق االزمة التي تهدد الكيان اكرث من
اي يوم مىض ،لذا ،فاننا نحتاج اىل خطوات
غري تقليدية واستثنائية من ضمن القانون
والدستور النقاذ الوطن ،واعادة بناء الدولة
الحديثة التي طاملا ناديتم بها".
وتابع" :وعدت ان تكرس ما تبقى من واليتك

الرئاسية لوضع االصالح عىل سكته الصحيحة،
وكل اللبنانيني االصالحيني ينتظرون املبادرة،
فهم يعرفون صدق نياتكم ،وآن االوان مل يفت
بعد ،وال تزال الفرصة سانحة ملنح الشعب
اللبناين بارقة امل يف غد افضل يك تعيد
اليهم الثقة ببلد تحول بفعل الفساد ،وغياب
العدالة االجتامعية واالدارة الرشيدة ،اىل قاتل
لالحالم ومقربة للطموحات".
وقال اللواء ابراهيم" :نحن يف املديرية العامة
لالمن العام نعمل باقىص طاقتنا وباللحم
الحي ملنح شعبنا الخدمة واالمان ،ونتعهد
امامكم بأن نبقى عىل العهد ويف جهوزية
تامة ،ملنع العابثني بالسلم االهيل من تحقيق
مآربهم ،ومواجهة اي خطر داخيل او خارجي
ودامئا تحت سقف القانون .كام سنقف
سدا منيعا يف وجه املشاريع املشبوهة او
املغامرات املتهورة ،وكلنا اكتوى من زمن
الحروب البغيضة".
واكد امليض "قدما يف اداء مهامتنا الوطنية
عىل الرغم من كل الظروف الصعبة .ال تخاذل
يف مواجهة التحديات التي تركت تداعياتها
املادية واملعنوية عىل املديرية وعسكرييها،
الذين ال يزالون يؤدون رسالتهم عىل اكمل
وجه ومبا امكننا من تأمني مقومات االستمرار.

اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

ال تهاون وال استنسابية يف تطبيق القانون .ال
تقاعس يف تنفيذ املهامت او تقديم الخدمات.
العمل يتواصل مبناقبية عالية عىل الرغم من
الظروف االقتصادية الصعبة التي حاولنا قدر
املستطاع التخفيف من اعبائها .التحديات
كبرية .املهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.

نحن نعرف ان اليأس واالستسالم ليسا يف
قاموسكم ،وان املطلوب ان يكون للبنانيني
وطن يخافون عليه وليس دولة يخافون منها".
وختم اللواء ابراهيم بالقول" :اخريا نتمنى
لفخامتكم ميالدا مجيدا وكل عام وانتم ولبنان
واللبنانيني بخري".
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