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إحتفال
قال املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم ان "االنتصار وتحرير
جرود عرسال وبعلبك والقاع محطتان
من محطات التضحية الكربى عىل طريق
بناء لبنان الدولة القوية بحدودها ،التي
مل يعد مسموحا ان تكون مستباحة او
مفتوحة لجعل البلد ملعبا او متجرا
سياسيا" .ولفت اىل ان لبنان "مل يعد
لهواة املغامرات ،وما بنيناه بالدم
والجهد والوحدة الوطنية لن يبدده
تجار املذهبية واملواسم االنتخابية"

اللواء عباس ابراهيم متكلام.

ّ
المتفوقين في كوثرية الس ّياد
رعى تكريم الطالب

اللواء إبراهيم :لسنا دولة مستباحة وال متجرا سياسيًا

رعى املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم تكريم الطالب املتفوقني يف الشهادات
الجامعية والرسمية يف كوثرية السياد ،الجمعة
 15ايلول  ،2017يف ملعب املدرسة الرسمية.
وحرض مسؤول قطاع الزهراين يف حزب الله
ابوحسني نارص الدين ومسؤول حركة امل يف
الزهراين املحامي كامل حجازي وممثل املنطقة
الرتبوية يف محافظة الجنوب ذيب فتوين
ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراين عيل
مطر وممثل قائد منطقة الجنوب االقليمية يف

من االحتفال.

قوى االمن الداخيل الرائد حسني حسن ومدير
مدرسة املصطفى  -الرشقية محسن جواد
ورئيس بلدية كوثرية السياد عيل موىس وإمام
البلدة حسن ابراهيم ومدير مدرسة كوثرية
السياد الرسمية ابراهيم قاسم وشخصيات
وذوو الطالب املكرمني.
النشيد الوطني افتتاحا ،ثم قدم لالحتفال
الشاعر عباس فتوين ،القى بعدها االسري املحرر
محمد مهدي شعيب كلمة شكر يف مستهلها
اللواء ابراهيم "الذي اثبت ان ساحات الجهاد

الطالبات املتفوقات.

ال تقترص عىل اماكن القتال .لكن باب الجهاد
واسع وشامل" ،مؤكدا ان "ما قام به اللواء
املجاهد واملقاوم باملوقف والكلمة ،املفاوض
الرجل ،امثر واننا االن بينكم" .وشكر لعائالت
الشهداء "الذين انحني واجل واحرتم واخجل
ان اقف امامهم".
وقدم رئيس البلدية عيل موىس درعا تذكارية
اىل االسري شعيب ،ثم قدمت فرقة "الفجر"
االنشادية باقة من االناشيد ،القى بعدها
رئيس البلدية كلمة اشار فيها اىل ان "من

يتسلم درعا تذكارية.

جميل املصادفات ان يكون احتفالنا التكرميي
هذا يف اجواء اعياد مجيدة ثالثة ،عيد
االضحى ،وعيد التحرير الثاين ،وعيد الغدير
اعادها الله عليكم باليمن والخري والربكات،
وان توافق عيد االضحى مع عيد التحرير
الثاين ،شهادة معمدة بالدم قدمها شهداؤنا
من الجيش واملقاومة ليطهروا جبالنا وجرودنا
من الذئاب الغادرة التي ليس لها دين رادع
وال ضمري وازع ،استحلت حرام الله ،وحرمت
حالله ،وتفننت بارتكاب الجرائم املختلفة
حتى استطاعت املعادلة الذهبية ان تقتلع
هذه الفئات املتوحشة من جذورها ،وتطهر
لبنان من رجسها اىل االبد" .
بعد عرض فيلم وثائقي بعنوان "الكوثرية بني
املايض والحارض" ،كانت كلمة راعي االحتفال
اللواء ابراهيم الذي قال" :ليس سهال وال عاديا
ان يقف املرء بني اهله وابنائه مك َّرما ومك ِّرما،
ليشكر االولني عىل ما اعطوه ،وليشجع
الالحقني وينبههم اىل استثامر ما بني ايديهم
من حب وعطاء ،قبل ان تأخذهم دورة الحياة
وقسوتها اىل حيث قد يتمنون يف كل لحظة ان
يعيدهم الدهر اىل حيث هم االن ،وال يفعل ".
اضاف" :يف كوثرية السياد ،النور االول الذي
هداين اىل حيث انا .فيها الحب االبدي لجنوب
يعطي وال يأخذ .هي همزة الوصل بني صور
املرشعة عىل العامل انفتاحا ،وبني النبطية
مصنعا للعلم ،وحاضنة للعمل والعامل" .
وتابع" :لكم اسعدتني الدعوة الكون بينكم،
يف حفل يجمع اوال عيد االنتصار الثاين املضمخ
بدماء شهدائنا الذين حموا مبهجهم لبنان

التنوع والتعدد الحضاري ،وثانيا عيد الغدير
حيث االمام عيل "باب مدينة علم رسوله"،
لتكلل هاتان املناسبتان فرحة بناجحني
ومتفوقني ،هم ثروة لبنان وضامنه املستقبيل.
لبنان االن احوج ما يكون اىل االستثامر يف
العلم واملتعلمني ،الن مجد لبنان السابق
وااليت ،كان دوما بقدرته عىل انتاج املتعلمني
النوعيني الكفيني ،املتنورين واملزودين اكرث
العلوم تطورا .فالعلم مل يكن يوما بناء مميزا
امنا منهاجا مميزا يف الرياضيات والعلوم
واللغات .وهذا النوع من العلم والتعليم هو
من منح لبنان سمعته وصيته املميزين يف
محيطه العريب وحتى عىل مستوى العامل".
واكد اللواء إبراهيم ان "لبنان كان دامئا،
بانسانه العرصي املنفتح عىل كل الثقافات
والعلوم ،وبانسانه الخالق الذي يحرتف
استثامر املبادرة الفردية ،واخص بالذكر
اساتذتنا املحرتمني بادائهم وحضورهم ،اذ انهم
برباعتهم يف نقل معارفهم اىل طالبنا استحقوا،
وعن جدارة ،لقب اساتذة اجالء ،حيث مل يكن
التعليم بالنسبة اليهم مهنة بقدر ما هو حرفة،
ومل يكن مدخال اىل االسرتزاق بقدر ما كان
رسالة .فالتحية لهم ،والشكر كل الشكر عىل
عطاءاتهم من افئدتهم وعقولهم ،والتي انتجت
طالبا متفوقني .قبل هذا وذاك ،هناك الشكر
املستحق لالهايل الذين اثروا تعليم اوالدهم
عىل اي ترف كان ميكن ان يعيشوه ،فاالدراك
الفطري الهمية العلم والتعلم امنا يعكس وعيا
ثابتا بان السبيل اىل العزة واملنعة ،وبقدر ما
يستدعي بذل االرواح يف ميادين القتال ،فانه

يعني ايضا استكامل املناعة بالحد من الترسب
املدريس ،وبتوسل النجاح العلمي يف شتى
املجاالت االكادميية ،الن الدول القوية تقوم
عىل سلسلة متامسكة من العلامء والعاملني
والجنود والتجار والصناعيني واملهنيني" .
وقال" :ان ثالثية احتفاليتنا هذه تستدعي
الوقوف عىل واسطة عقدها  -اي عيد الغدير -
لرندد مع معايل الوزير السابق الشاعر جوزف
الهاشم عن االمام عيل عندما قال "ليس االمام
فتى االسالم وحدهم" .فهذا االمام ،مبا شكله
عرب التاريخ من منوذج لالنفتاح والتعاون
والتضحية وااليثار حتى صار مأثرة ينسب اليها
ويقاس عليها نبل االفعال .ما احوجنا اىل نهج
إِمامنا ونحن نحتفل بعيد التحرير الثاين من
ارهاب متأسلم ،ال ميثل اال من زعمه وقاتل يف
صفوفه واذى كل بني البرش من دون استثناء،
الننا يف حاجة اىل الفطنة السقاط الفتنة ،وليس
اىل شحن النفوس".
ورأى ان "االنتصار وتحرير جرود عرسال
الحبيبة ورأس بعلبك والقاع العزيزتني
والغاليتني ،هام محطتان من محطات التضحية
الكربى عىل طريق بناء لبنان الدولة القوية
بحدودها ،التي مل يعد مسموحا ان تكون
مستباحة او مفتوحة لجعل البلد ملعبا او
متجرا سياسيا ،فلبنان مل يعد لهواة املغامرات،
وما بنيناه بالدم والجهد والوحدة الوطنية
لن يبدده تجار املذهبية واملواسم االنتخابية.
فالعيش بسالم واستقرار هو قاعدة حقوقية
وليس منة من احد ،وكذلك هو واجب عىل
القوى السياسية ان تؤديه للبنانيني جميعهم
وبكل مكوناتهم".
وختم" :ان احتفالنا بالناجحني واملتفوقني،
الذين سينتقلون اىل الجامعات والكليات او
املعاهد الفنية واملهنية ،هو االمل يف فرح آت.
اذا ما احسنا كمجتمع يف االستثامر يف التعليم،
خصوصا التعليم الرسمي الوطني الذي يشكل
حاضنا جامعا ،فضال عن كونه يوفر املاليني
عىل االهايل مبا يساعدهم عىل توفري العيش
الكريم والالئق ،وكذلك االنفاق عىل ابنائهم
لتحصيل العلوم العليا والنوعية التي متيز
الدول والشعوب الراقية".
ثم وزع اللواء ابراهيم وموىس شهادات
تقديرية عىل الطالب املكرمني.
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