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نشاطات
تزود األمن العام مركز تصوير شعاعي
تشيكيا ّ
العميد البيسري :مسؤوليتنا في تحفيز األنشطة الط ّبية
السفير دولوزيل :دعم األمن العام دعم ألمن لبنان ككل
بهبة من جمهورية التشيك ،دشنت
املديرية العامة لالمن العام يف  15متوز
املايض مركزا متطورا لالشعة يف مبناها
يف منطقة العدلية حرضه املدير العام
بالوكالة العميد الياس البيرسي ممثال
املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،وسفري جمهورية التشيك السيد
جريي دولوزيل وكبار مسؤويل السفارة
وضباط من دائرة الشؤون الصحية يف
املديرية واملرشفون عىل اعامل املركز من
اختصاصيني واداريني.
بعد قص الرشيط التقليدي ،جال السفري
دولوزيل والعميد البيرسي متفقدين
اقسام املركز ،وقدمت املسؤولة عن
ادارته رشحا وافيا للمعدات ووظائفها
والخدمات التي يقدمها املركز تسهيال
لعمل دائرة الشؤون الصحية يف
خدمة العسكريني يف الخدمة الفعلية
واملتقاعدين ،والذين هم عىل العاتق،
يف وقت شحت فيه الخدمات املامثلة
يف الكثري من املختربات واملراكز الطبية
بسبب ازمة الدوالر وارتفاع اسعار
املعدات الطبية التي انعكست عىل حجم
الخدمات املامثلة.
يف املناسبة القيت كلمتان واحدة للعميد
البيرسي والثانية للسفري دولوزيل.
يف كلمة اللواء ابراهيم قال العميد
البيرسي" :نجتمع اليوم لالحتفال بتدشني
مركز االشعة يف االمن العام الذي يشكل
مثرة تعاون صادق وبنّاء بني املديرية
العامة لالمن العام وسفارة تشيكيا يف
لبنان .ويأيت افتتاح هذا املركز ،املم ّول
من الجمهورية التشيكية ،يف ظرف
استثنايئ يعيش لبنان واللبنانيون يف ظله
جراء االزمة الصعبة التي متر بها البالد
عىل كل الصعد .ان افتتاح هذا املركز

العميد البيرسي يلقي كلمة اللواء عباس ابراهيم.

والسفري التشييك جريي دولوزيل.

مبا يقدمه من خدمات طبية اساسية،
سيساهم يف تخفيف العبء عن كاهل
املديرية العامة لالمن العام ،كونه يشكل

حاجة ماسة الستكامل دائرة الخدمات
الصحية التي تقدم للعسكريني ضباطا
ومفتشني ومأمورين وعائالتهم ،يف وقت

يقصان رشيط افتتاح املركز.

يرزح لبنان تحت وطأة ازمة اقتصادية
ومالية واجتامعية ،القت بثقلها عىل
الشعب اللبناين وكل املؤسسات العامة
والخاصة ،وال سيام االجهزة العسكرية
واالمنية ومنها مؤسسة االمن العام .ان
هذا االنجاز يحتم علينا جميعا مسؤولية
االستمرار يف تحفيز االنشطة الطبية،
وتفعيل التقدميات الصحية ،ومضاعفة
االعامل الهادفة واملنتجة للمحافظة عىل
حياة الناس للعيش يف سالم واستقرار ،الن
السالم بني الناس منبعه االنسان وضامنته
الجهد املتواصل والبناء .ولبنان الذي
ُقدّ ر له عىل الدوام ان يجتاز الصعاب
والكوارث واملحن ،سيبقى يف مصاف
الرسالة االنسانية السامية عىل مر الزمان.
ختاما ،باسم املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،اتوجه بالشكر اىل
دولة تشيكيا عرب سعادة السفري دولوزيل،
عىل هذه الهبة املميزة ،كام اشكر كل
الذين عملوا بتفان واخالص النجاز هذا
املركز الذي سيبدأ بتقديم خدماته اعتبارا
من يوم غد".
ثم القى السفري دولوزيل كلمة قال
فيها" :يسعدين ويرشفني وجودي بينكم.
وانا فرح جدا بالتعاون بيننا ،والذي بدأ
منذ عام  .2015ونحن سعداء بالنتائج
االيجابية .انا شخصيا سعيد بهذا
التعاون ألنني أؤمن ان دعم املديرية
العامة لالمن العام هو دعم ألمن لبنان
ككل ،ال سيام يف الوقت الذي تواجه
فيه الدولة اللبنانية والشعب ازمة
اقتصادية .ويسعدين اننا بدأنا التعاون
يف مجال الرعاية الصحية الن الرعاية
الصحية امر مهم ملوظفيكم والدولة
ككل .هناك العديد من املشاريع التي
ننوي من خاللها دعم الرعاية الصحية
يف لبنان ،كام نعمل ايضا مع مستشفى
رفيق الحريري الحكومي وانا فخور
بهذا التعاون يف مجال الصحة واالمن
والتعليم ،وهي أسس الدولة اللبنانية،
وهدفنا مشرتك وهو دعم ومساندة
الدولة اللبنانية .امتنى التوفيق لنا يف
تحقيق هذا الهدف".
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