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نشاطات

العام  لالمن  العامة  املديرية  تواصل 
املتاحة  التعليمية  الفرص  دائرة  توسيع 
مزيد  عرب  وعنارصها،  ورتبائها  لضباطها 
املرموقة،  الجامعات  مع  االتفاقات  من 
املطلوبة،  االختصاصات  توفر  والتي 
صارت  والتي  منها،  الجديدة  السيام 
عىل  االمنية  االجهزة  باهتامم  تحظى 

مساحة العامل

إتفاق تعاون أكاديمي بين األمن العام وجامعة البلمند
اللواء إبراهيم: الدول الفاشلة هي التي أهملت التعليم 

يف اطار رفع املستوى العلمي لضباط وعنارص 
املديرية العامة لالمن العام وعائالتهم، وبتوجيه 
عباس  اللواء  العام  املدير  من  دؤوبة  ومتابعة 
ابراهيم، جرى التنسيق مع ادارة جامعة البلمند 
لتعزيز وتفعيل قدراتهم العلمية، وتم التوصل 
اىل اتفاق تعاون اكادميي بني الطرفني، حيث اقيم 
حفل توقيع االتفاق يف املبنى املركزي ملديرية 
االمن العام - قاعة 27 آب، وقعه كل من اللواء 
ابراهيم ورئيس جامعة البلمند الدكتور الياس 
وراق، يف حضور ضباط يف االمن العام واعضاء 

مجلس امناء جامعة البلمند وعمداء كلياتها. 
استهل الحفل بكلمة ترحيب للمالزم اول دانة 
وهبة، ثم النشيد الوطني، فنشيد االمن العام 
البلمند  جامعة  رئيس  والقى  البلمند.  ونشيد 
الدكتور الياس وراق كلمة عّب فيها عن سعادته 
اؤدي قسام من  اليوم يف حرضتكم،  اكون  "ان 
واجبي الوطني تجاه من يسهرون عىل امن هذا 

الوطن العزيز وسالمة مواطنيه".
ثالث:   هي  االساسية  الوطن  ركائز  "ان  وقال: 
نظرنا  ما  اذا  االمن.  وحامي  والقائد،  املواطن، 
فيه  املواطن  ان  الحبيب نجد  الوطن  اىل هذا 
مغلوب عىل امره، مرغم عىل القبول مبا ال يقبل، 
مبا ال يرىض، ومرغم عىل  العيش  ومرغم عىل 
الصمود مبا ال يحتمل. فنحن يف بلد يفتقر اىل 
ابسط املقومات واملكونات للعيش الكريم، اننا 
نحيا يف بلد يف بلد عرف بهوائه النقي، فتلوث، 
الزرقاء  وسامئه  فتعكرت،  العذبة  ومبياهه 

الحضور

تبادل الوثائق.

اللواء ابراهيم والدكتور وراق يوقعان االتفاق.الدكتور الياس وراق.اللواء عباس ابراهيم متكلام.

واجهة لبنان التي نريدها 
حضارية وانسانية، مثقفة، 

وواعية متعلمة 

الله  نعم  "من  اقول  الصديق  لهذا  مبشاكلهم، 
جاء يف حديث  كام  اليك"  الناس  عليك حاجة 
االمام عيل عليه السالم. فامل يف ان يبقى مقداما 
يف ما يفعل وان ال ييأس من كرثة الشدائد. فهنيئا 

للبنانكم فيكم".
مستهلها  يف  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
"يرسين جدا ان التقي اليوم بالصديق الدكتور 
صاحب  واالنجازات،  العلم  رجل  وراق  الياس 
نجاحاته  تكللت  وقد  والتطلعات.  الخبة 
العيون  بنك  يف  وعطاءاته  العني،  جراحة  يف 
واالنسجة  االعضاء  وزرع  وهب  مجاالت  ويف 
ويرسم  ثاقبة،  بعني  يرى  الذي  هو  البرشية. 
بفكر متنور افاق مستقبل لجامعة هي منارة 

للعلم والعطاء". 
املديرية  واعتزاز  فخر  دواعي  "من  اضاف: 

التعليم والثقافة يف رفع مستوى االداء الوظيفي 
والقدرة  القوة  هو  فالعلم  الوطنية.  واملهامت 
واملهارة، ما ميكن الساعي اليه من تطوير هذه 
العنارص مجتمعة، ويعطيه امتياز اتخاذ القرار 

الصائب". 
جامعة  ادارة  شكر  من  بد  ال  "هنا،  وقال: 
البلمند عىل تعاونها البناء، ومساهمتها القيمة 
يف اطالق برنامج تعليمي مشرتك مع املديرية 
العامة لالمن العام، يستفيد منه ضباط وعنارص 
بيننا،  التعاون  اتفاق  فان  وعائالتهم.  املديرية 
هو ابعد من ان يكون اتفاقا بني مكونني، بقدر 
ما هو تكامل ادوار يف روح وطنية واحدة عىل 
الذي  الرتبوي  بتميزه  القوي  لبنان  بناء  طريق 
جعله جامعة الرشق، ملا فيه من قدرات اكادميية 
ومهنية وعلمية، ووجهة لكل من يريد التقدم 

والرقي".
لرفع  خطته  يف  ماض  العام  االمن  "ان  واكد 
الرتب،  كل  من  لعسكرييه  االكادميي  املستوى 
الذين هم يف الواقع، لتعدد مهامتهم وتوزعها، 
وانسانية،  حضارية  نريدها  التي  لبنان  واجهة 
ادعو  هنا،  من  وواعية.  متعلمة  مثقفة، 
املزيد  كسب  عىل  العمل  اىل  والرتباء  الضباط 
كافة، واالستفادة من  العلوم  التخصص يف  من 
الفرص املتاحة لهم لرفع مستوياتهم التعليمية 
الجامعات  اىل  االنتساب  واالكادميية من خالل 
التي تشكل فعليا الحاضن االول واالخري لتخريج 
فالدول  امليادين.  شتى  يف  والنخب  الكفاءات 
ومن  التعليم.  اهملت  التي  تلك  الفاشلة هي 
الراقية،  الدول  لبنان يف مصاف  يبقى  ان  اجل 
ينبغي ايالء الثقافة والتعليم االهمية القصوى، 
العلمي  بالتطور  فالعامل كان وال يزال محكوما 

واالفكار الخالقة".
الدكتور  الجامعة  "رئيس  اىل  بالشكر  وتوجه 
والجسم  امنائها،  مجلس  واعضاء  وراق  الياس 
التعليمي وادارييها واعضاء اللجنة املكلفة اعداد 
وطالبها  وللجامعة  لكم  متمنيا  االتفاق،  هذا 

دوام التقدم والرقي واالزدهار".  
وراق  والدكتور  ابراهيم  اللواء  وقع  الختام،  يف 
موقعة  نسخة  تسلم  وجرى  التعاون،  اتفاق 
تبادل  جرى  بعدها  الجانبني.  لدى  لتحفظ 
تذكارية  صورة  والتقطت  التكرميية،  الدروع 
للواء ابراهيم والدكتور وراق وعمداء الجامعة 

واعضاء مجلس االمناء، ثم كوكتيل.

فتلوثت بصفار الغبار وسواد الغازات القاتلة".
الدول  تحاول  االرض  ارجاء  معظم  "يف  اضاف: 
الطاقة  حتى  ونحن  النظيفة،  الطاقة  تنتج  ان 
امللوثة لسنا قادرين عىل انتاجها، فان كهرباءنا 
النفايات  يتمنون  العامل  النادر. يف دول  كالنقد 
ملا يستخرجون منها من طاقة، وانسجة، ومواد 
صالحة للبناء. اما نحن فنلوث شواطئنا بقاممتنا، 
ونعطر هواءنا بروائحه، ويقتتل بعض السياسيني 

لكسب املغانم عىل حساب صحتنا".
يبقى  القاتم،  املنظر  هذا  ظل  "يف  انه  ورأى 
بريق االمل يف امننا الذي نفخر به، امننا الذي 
من  سخر  الذي  امننا  االرهاب،  عىل  استعىص 

وابنائه،  الوطن  حفظ  الذي  امننا  املؤامرات. 
زمن  واالنفعالية،  الجهل  زمن  هذا،  زمننا  يف 
واخواتها.  داعش  وزمن  والطائفية،  التطرف 
الشعراء  امري  شوقي  احمد  عن  ونقتبس 
امنا  لنقول  "امنا االمم االخالق ما بقيت"  قوله 
امنهم  ذهب  هم  فان  بقيت،  ما  االمن  االمم 
ذهبوا، وهذا يعود الفضل فيه اىل املؤسسات 
العسكرية عامة وهذه املؤسسة مؤسسة االمن 
العام خاصة، برعاية لواء يعرف معنى الوطن 

واملواطنة، ويحفظ االمن واالمانة".
وتابع قائال: "لهذا اللواء الصديق، واالخ العزيز، 
كاهله  ويثقلون  بافعالهم،  يرهقونه  ما  ولكرثة 

العامة لالمن العام التوقيع عىل اتفاق التعاون 
االكادميي  ذاع صيتها  التي  البلمند  مع جامعة 
الخطوة  االتفاق  هذا  ويشكل  والتعليمي، 
مع  التعاون  من  خطوات  لسلسلة  املكملة 
الجامعات  من  والعديد  االم  اللبنانية  الجامعة 
العام  االمن  خطة  تنفيذ  طريق  عىل  الخاصة 
يف صقل مهارات عسكرييه، التزاما منا باهمية 


