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في تكريم لدوره في إطالق خراط
اللواء إبراهيم: لن نتوانى عن أّي ملف يعني لبنانيًا

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
بيئة  لخلق  العمل  "استمرار  ابراهيم 
كبرية  مساحة  توفري  يف  تساعد  مستقرة، 
من  املرحلة  هذه  يف  واالمان  االمن  من 
التعقيدات الداخلية"، معتربا ان "التوافق 
بأن  كفيل  الكربى  القضايا  حول  السيايس 
اقتصاديا  مستقر  وضٍع  يف  لبنان  يبقي 
الدولة  سوى  لنا  خيار  "ال  وقال:  وامنيا". 
الجديد،  بلبنان  للنهوض  ومؤسساتها 
اليه اجيالنا املقبلة، ليعيشوا  الذي تطمح 
والعدل  بالحق  ترعاهم  دولة  كنف  يف 
املديرية  يف  "اننا  اىل  ولفت  والقانون". 
عن  يوما  نتواَن  مل  العام  لالمن  العامة 

متابعة اي ملف للبناين يف الخارج".
كان اللواء ابراهيم يتحدث يف خالل غداء 
ظهر  زحلة  يف  رشفه  عىل  اقيم  تكرميي 
الدكتور  من  بدعوة  ايار   28 السبت  يوم 
لجهوده ومساعيه  تقديرا  يوسف شعنني، 
ونجاحه يف االفراج عن ابن زحلة الدكتور 
املدينة  نواب  حضور  يف  خراط،   ريشار 
بوشكيان  جورج  النائب  الصناعة  وزير 
والياس  عون  وسليم  ضاهر  وميشال 

الذي تؤكد دامئا يف كل شأن يخدم لبنان، 
لبنان  حق  يف  خدماتك  امام  وننحني 
وطننا  بني  الوصل  فانت صلة  واللبنانيني. 

وبني الدول الشقيقة والصديقة". 

ومن  والدينية،  السياسية  االنتامءات 
شهدت  التي  اللبنانية  املناطق  مختلف 
فيه  عرّب  مهام،  انتخابيا  استحقاقا  اخريا 
من  كلمتهم  وقالوا  قرارهم  عن  الناس 

خالل التصويت واختيار املرشحني". 
خالل  من  الشباب  "مشاركة  عىل  واثنى 
يحتم  ما  وهذا  العالية،  االقرتاع  نسبة 
وان  جانبهم،  اىل  الوقوف  واجب  علينا 
تتضافر الجهود لتأمني مستقبل واعد لهم 

يف بلدهم وليس دفعهم اىل الهجرة".
ومتنى اللواء ابراهيم ان "يتحمل الجميع 
لجبه  عاتقهم،  عىل  امللقاة  املسؤولية 
التعاون  وليكن  بسالم،  املقبلة  التحديات 
سنخوضها،  التي  املرحلة  شعار  والحوار 
مام ينعكس ايجابا عىل الوضعني املعييش 
"التوافق  ان  عىل  وشدد  للبالد".  واالمني 
والقضايا  املفصلية  العناوين  يف  السيايس 
وضٍع  يف  لبنان  يبقي  بأن  كفيل  الكربى، 

اقتصاديا وامنيا".  مستقر 
واكد "اننا من جهتنا، سنبقى نعمل لخلق 
مساحة  توفري  عىل  تساعد  مستقرة،  بيئة 
املرحلة  هذه  يف  واالمان  االمن  من  كبرية 
لنا  خيار  فال  الداخلية،  التعقيدات  من 
بلبنان  للنهوض  ومؤسساتها  الدولة  سوى 
الجديد، الذي تطمح اليه اجيالنا القادمة، 
بالحق  ترعاهم  دولة  كنف  يف  ليعيشوا 

والعدل والقانون".
تجارب  "الحياة  قائال:  خراط،  اىل  وتوجه 
العربة  تنتهي.  ال  واختبارات  مستمرة 
هي يف ان نحول هذه التجارب اىل قيمة 
مسريتنا  يف  دفع  قوة  ونجعلها  ايجابية، 
هذه  ابن  وانت  واملهنية،  االنسانية 
والتسامح  املحبة  تحتضن  التي  االرض 
والرسالة الحضارية املنترشة يف كل ارجاء 

املعمورة".
بدوره، تحدث الدكتور خراط متوجها اىل 
مساعيه  عىل  اياه  شاكرا  ابراهيم،  اللواء 
توجه  ثم  عنه.  االفراج  اىل  ادت  التي 
وقفت  التي  االطباء  نقابة  اىل  بالتقدير 
من  خراط  اعتذر  كام  قضيته،  جانب  اىل 
خالل  وحزن  اىس  من  واجهوه  ملا  عائلته 

فرتة احتجازه يف دولة االمارات.

زحلة  ومطراين  الحشيمي  وبالل  اسطفان 
والبقاع  وزحلة  الفرزل  ابرشية  راعي 
للروم امللكيني الكاثوليك املطران ابراهيم 
املارونية  زحلة  ابرشية  وراعي  ابراهيم 
بعلبك  ومفتي   معوض  جوزيف  املطران 
شيخ  اىل  الصلح،  خالد  الشيخ  الهرمل   -
الغزاوي  عيل  الشيخ  الدكتور  البقاع  قراء 
موىس  واالب  الخوري  عبدو  واملونسنيور 
العقيقي رئيس دير ما انطونيوس ورئيس 
بلدية زحلة اسعد زغيب واعضاء املجلس 
املدينة  يف  االمنية  االجهزة  وقادة  البلدي 

ومخاتري وحشد من الفعاليات. 
صاحب  تحدث  الوطني  النشيد  بعد 
ابراهيم  باللواء  مرحبا  شعنني  الدعوة 
واملدعوين، وقال: "نترشف ان نستضيفكم 
مدينة  زحلة،  االسود  مدينة  يف  اليوم 
اللواء،  سيادة  الواحد،  والعيش  السلم 
انت صادق يف وعدك صلب يف مواقفك، 
اال  وعدت  ما  خرية،  وارادة  قرار  صاحب 
وجود  ذلك  عىل  دليل  واكرب  ووفيت، 

الدكتور خراط بيننا".
الساهر  القائد  ايها  بك  "اهال  اضاف: 

نشاطات

اللواء  اىل  متوجها  شعنني  الدكتور  وختم 
ابراهيم: "سيادة اللواء، لك منا كلنا ومن 
الله  ادامك  والتقدير  الشكر  زحلة  مدينة 

للمجتمع". سندا 
فقال:  ابراهيم،  اللواء  املكرم  وتحدث 
واملهني  اوال  االنساين  واجبنا  "انطالقا من 
لالمن  العامة  املديرية  يف  نحن  ثانيا، 

اللواء ابراهيم: ال خيار لنا 
سوى الدولة ومؤسساتها 

للنهوض بلبنان

الدكتور ريشار خراط.زحلة ترحب باملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

من املأدبة.متكلامً.

بنا  ناطها  التي  املهامت  وبناء عىل  العام، 
اي  متابعة  عن  يوما  نتوان  مل  القانون، 
من  بد  ال  هنا،  الخارج.  يف  لبناين  ملف 
توجيه الشكر اىل دولة االمارات الشقيقة 

مع  االوىل  اللحظة  منذ  تعاونت  التي 
قضية  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الفرصة  وانتهز  خراط.  ريشار  الدكتور 
ملف  شأن  يف  التنسيق  استمرار  العلن 
قضية  وكل  االخرين،  اللبنانيني  املوقوفني 

وفقا لظروفها الخاصة".
وتابع: "نلتقي اليوم يف زحلة من مختلف 


