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النه يعمل بصمت، ويف كل االتجاهات، يأيت تكرميه من كل الجهات والقطاعات، لييضء عىل الدور الذي يلعبه املسؤول يف 
صيانة ورعاية كل ما من شأنه االرتقاء بلبنان اىل حيث يجب ان يكون. قد يقال انه يزرع وردة يف وسط صحراء قاحلة، اال ان 

السامء ال بد من ان متطر ليعّم الجامل واالبداع

مكّرمًا من اإلتحاد العام للمنتجني العرب
اللواء إبراهيم: ما أحوجنا إلى اإلتحاد العربي

العام  لالمن  العام  للمدير  جديد  احتفاء  هو 
يف  اقيم  الذي  ذاك  ابراهيم،  عباس  اللواء 
العرب،  للمنتجني  العام  لالتحاد  بريوت  مقر 
واصحاب  املهتمني  من  نخبة  وحرضته 
االختصاص والعاملني يف هذا القطاع، يتقدمهم 
ترصيف  حكومة  يف  والصناعة  االعالم  وزيرا 
االعامل زياد مكاري وجورج بوشكيان وعدد 

من املنتجني اللبنانيني واعضاء االتحاد.
بدأ الحفل مع وصول اللواء ابراهيم الذي جال 
يف مقر االتحاد متفقدا اقسام االنتاج ومستمعا 
هذا  عىل  مثنيا  به،  تقوم  ما  حول  رشح  اىل 
االنتاج  عىل  القيمني  وداعيا  االبداعي  النشاط 
النوعي والكمي مبا يربز  العطاء  اىل مزيد من 

الصورة املرشقة للبنان والعامل العريب.
اتحاد  القى نائب رئيس  الوطني،  النشيد  بعد 
املنتجني العرب صادق الصباح كلمة قال فيها :

ازماته  اكرب  من  بواحدة  لبنان  وطننا  "مير 

االعالم اللبنانية لتحفيز صناعة الدراما والسينام 
لبنان مقرا ومستقرا لالنتاج  واالعالم، وتحويل 
الدرامي والسيناميئ واالعالمي والثقايف، اال دليل 
اىل  الدؤوب  وسعيكم  لوطننا،  تكنونه  ما  عىل 
مساعدته للنهوض من ازماته السيام يف الوقت 
الراهن، وكلنا يدرك ان العوامل الالزمة لالنتاج 
اىل  املناخ  من  لبنان  يف  واملتوافرة  السيناميئ 
الطاقات البرشية والتقنية، مرورا بغناه الثقايف 
لتكون  كفيلة  عوامل  كلها  الجغرايف،  وتنوعه 
هذا  االنتاج يف  انواع  ملختلف  ورافعة  حاضنة 

القطاع الفني املميز".
اتحادكم  "انطالقا من  انه  ابراهيم  اللواء  واكد 
الناجح واملثمر، ما احوجنا اليوم عىل مساحة 
الذي  الجمع  مفهوم  لتطوير  العريب،  الوطن 
والدة  اىل  العربية،  الدول  جامعة  عليه  قامت 
الذين  ونحن  العريب،  االتحاد  اطارها  جديدة 
وتالقي  والرتاث  والحضارة  اللغة  يف  نتوحد 
القانونية  ببنيته  االتحاد  هذا  لعل  االديان، 
مساحات  كل  يلغي  والنقدية  واالقتصادية 
التباعد، ويصوب االهداف ويرفع من القدرات 
التفرق  انهكنا  بعدما  الطموحات،  لتحقيق 
دائم  هدف  اىل  منفردين  وحولنا  والتخاصم، 
ملكائد من يضمر السوء لشعبنا العريب ولدولنا 
نزل،  ومل  غالية جدا  امثانا  دفعنا  لقد  العربية، 
من حارضنا ومستقبل اجيالنا، وآن االوان لطي 
صفحة التباعد والذهاب اىل االتحاد عىل قلب 
واحد ومصري واحد للنهوض اىل حيث يجب ان 

نكون يف طليعة العامل".
وختم اللواء ابراهيم: "ان تكريم كل واحد منا، 
هو تكريم للبنان، لتاريخه وحضارته، لطاقاته 
عليها  الحفاظ  يجب  والتي  بها،  يزخر  التي 
والحد من هجرتها، عرب تأمني فرص عمل تخول 
ارضهم والعيش  البقاء يف  الشابة عىل  االجيال 
ميكن  وال  الئقة.  وحياة  وحرية  بكرامة  فيها 
ان يحصل كل ذلك اال بتضافر جهود مختلف 
واالقتصادية  والصناعية  السياسية  القطاعات 
بيد  يدا  السعي  هذا  فلنكمل  االمنية.  وحتى 
للوصول بلبنان اىل بر االمان. اشكركم عىل هذا 
الحفل املميز، وادعو الله ان يوفقكم ويوفقنا ملا 

فيه خري هذا البلد وامنه".
 ختاما، جرى تبادل للدروع التكرميية بني اللواء 

ابراهيم والصباح.

زيارة اللواء عباس ابراهيم شارحني له معاناتنا 
الصناعة يف ظل ماليني  وخطورة توقف هذه 
العاملني  واالف  البلد  تدخل  التي  الدوالرات 
اضافة  القطاع،  هذا  من  يعيشون  الذي 
العرب  الفنيني  من  بالعديد  االستعانة  اىل 
االمر  القطاع،  هذا  يف  والنجوم  واالجانب 
الذي يحقق دورة اقتصادية كاملة مهمة جدا 
القتصاد البلد. لقد ارسنا اللواء عباس بتفهمه 
الرؤيوي الهمية صناعتنا،  لظروفنا واستيعابه 
يف  لنا  اساسيا  داعام  كان  اللحظة  تلك  ومنذ 
تسهيل جميع املهامت لتستمر هذه الصناعة، 
حتى انه قام بتطوير بعض بنود القوانني ليك 

تخدم صناعتنا".
رجل  ابراهيم  عباس  اللواء  "سعادة  ان  واكد 
اىل  وقف  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  وطني 
جانبنا ولوال اميانه ملا استطعنا ان نستمر وننجز 
ونواجه كل االزمات وننجح يف لبنان وخارجه. 
وبدعم رجال دولة حقيقيني استطعنا انا وزماليئ 
ان نكمل املسرية، وان نحّول لبنان اىل استوديو 
تصوير يجذب كبار املنتجني العرب من سوريا، 
مرص، السعودية واملغرب العريب. ولعل افتتاح 
االتحاد العام للمنتجني العرب مقر بريوت بدعم 
تكريم  مثابة  هو  العربية  الدول  جامعة  من 
بهذه  القيام  اجل  من  تضافرت  عدة،  لجهود 
الصناعة التي تشكل رأس مال اساسيا وناجحا 

يف االقتصاد اللبناين".
بالقول:  ابراهيم  اللواء  اىل  الصباح  وتوجه 
اللبنانيني  املنتجني  زماليئ  وباسم  "باسمي 
بريوت،  يف  العرب  للمنتجني  العام  واالتحاد 
ممثال بجميع اعضائه، نشكرك  سعادة اللواء 
عباس ابراهيم ونقدر جهودك النموذجية يف 
خدمة صناعة الوطن. عىل امل ان يسري عىل 
ان  بهدف  القرار  مراكز  يف  هم  من  خطاك 

ليصبح عىل مستوى طموح  البلد  بهذا  نقوم 
واحالم شبابنا".

ثم كانت كلمة للواء ابراهيم قال فيها: "اقف 
بينكم اليوم مكرما وانتم من يستحق التكريم. 
السينامئية من  الصناعة  كيف ال، وقد حولتم 
عمل فني بامتياز، اىل خدمة مجتمعية تساهم، 

اىل جانب االبداع، يف: 
كان  وان  حتى  والتثقيف،  الوعي  خلق  اوال: 
هذا  ان  غري  التسلية،  مجرد  املشاهد  هدف 
املنتج يعمل بطريقة او باخرى عىل دفعه اىل 
التفكري، وتثقيفه كام اىل اظهار مشاعره. ناهيك 
لالفات  السلبية  االثار  حول  الوعي  خلق  عن 

املجتمعية.
تاريخ  اظهار  عرب  باملايض،  الحارض  ربط  ثانيا: 
فكل  ثقافاتها.  وتعريف  املختلفة  الحضارات 
فيلم سيناميئ يدل عىل ثقافة معديه، ويعكس 

حضارة البلد وتاريخه كام عاداته وتقاليده.

ثالثا: تنويع الصناعة وتعزيز االقتصاد. فاالنتاج 
يتطلب التعاون مع قطاعات مختلفة مام يؤّمن 
فرص عمل للعديد من الناس، كام يرفد الدورة 

االقتصادية بوسائل دعم مختلفة".
للمنتجني  العام  باالتحاد  لبنان  "تربط  اضاف: 
العرب عالقة ود ومحبة ما كففتم عن اظهارها 
ابدا. وما توقيعكم بروتوكول التعاون مع وزارة 

تكريم

االقتصادية عىل االطالق. فكان امامنا كاصحاب 
نختار  اما  اثنني،  من  خيار  البلد  يف  مؤسسات 
املصلحة الشخصية مبا معناه نرتك البلد يف ظل 
عروض مغرية عدة من دول عربية واوروبية او 
مواجهة االزمة واعتبار هذا الوطن مسؤوليتنا 

جميعا ال نتخىل عنه يف فرتات ضعفه".
مترضرة  كانت  صناعتنا  ان  "صحيح  اضاف: 
قررنا  ولكن  اللبنانية،  الصناعات  كمعظم 
يف  نقف  ان  اللبنانيني،  املنتجني  وزماليئ  انا 
وقد  الصعوبات.  كل  ونزعزع  العاصفة  وجه 
نجحنا بجهود وزارة الداخلية اللبنانية وقيادة 
الجيش واالمن العام اللبناين ووزارات الصناعة 
بصناعتنا،  اميانهم  ولوال  واالعالم  والسياحة 
االزمات  ان  اذكر  ان نستمر. كام  استطعنا  ملا 
اشتدت علينا منذ نحو ثالث سنوات، خصوصا 

بعد جائحة كورونا".
لنا ان ذهبنا اىل  انه "سبق  واشار الصباح اىل 

وصادق الصباح.اللواء ابراهيم يلقي كلمته.

اللواء ابراهيم يتفقد اقسام االنتاج.

متوسطا الحضور يف مقدمهم وزيرا االعالم والصناعة.

آن االوان لطي صفحة 
التباعد والذهاب الى االتحاد 

على قلب ومصير واحد


