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دعا املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اىل تعزيز كل اشكال التعاون بني لبنان واملؤسسات الدولية من اجل تبادل 
الخربات، مبا فيها برامج التدريب الحديثة العمالنية والتقنية "ألن يف ذلك مصلحة مشرتكة للبنان والعامل. فالتغريات العميقة 

واملتسارعة التي فرضتها الحروب التي اندلعت يف املنطقة، صارت حزام نار يلف لبنان" 

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  كالم 
الذي  االحتفال  رعايته  اثناء  يف  جاء  ابراهيم 
اقيم يف 17 آب، يف مقر املديرية يف املتحف، 
العام  االمن  ضباط  من  عدد  تخريج  وشهد 
مدربني  اعداد  دورة  بنجاح  انهوا  وعسكرييه 
املديرية  يف  الوطني  التدريب  مركز  لصالح 
مرشوع  مع  بالتعاون  العام،  لالمن  العامة 
يف  االمن  قطاع  الصالح  االورويب  املساعدات 

لبنان ومرشوع االدارة املتكاملة للحدود.
حرض، اىل ممثل اللواء ابراهيم العميد الياس 
البيرسي، نائبة سفرية االتحاد االورويب يف لبنان 
معهد  قائد  ممثل  بيوليه،  دو   - كوش  جوليا 
قوى االمن الداخيل العقيد اييل اسمر، ضابط 
خليل  العميد  الجيش  يف  املرشوع  ارتباط 
سالمة  عىل  التدريب  مركز  مدير  ابوسليامن، 
مكتب  رئيس  شاهني،  زياد  العميد  املطار 
املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة يف لبنان 
الصلح،  املوىل  عبد  السفري  االوسط  والرشق 
قائد فريق مرشوع اصالح قطاع االمن يف لبنان 
لدى  الرئييس  الخبري  بلليغريني،  االن  الجرنال 
دوترش،  اندره  العام  لالمن  العامة  املديرية 
رئيس  ضم  االورويب  االتحاد  بعثة  ميثل  وفد 
االجتامعية  والتنمية  واالمن  الحوكمة  قسم 
مرشوع  رئيس  بالند،  براند  املدين  واملجتمع 
اصالح قطاع االمن يف لبنان فرنشيسكا فارليز، 
الخبريان جريوم ريبو وتوماس فاليناس، ووفد 
مرشوع االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان ضم 
العميد الركن فرنشيسكو بروزييس ديل بوزو 
ليس  والفينيا  جونسون  وفيل  رولينغ  وهاري 
عسكريون  وملحقون  بريدا،  واميانويل  بريرا 

وضباط من الجيش واالمن العام.
االورويب  واالتحاد  الوطني  النشيدين  بعد 
بلليغريني  الجرنال  القى  العام،  االمن  ونشيد 
كلمة اشاد فيها بالتعاون بني املديرية العامة 
يف  االمن  قطاع  اصالح  ومرشوع  العام  لالمن 

رعى تخريج مدربين لمركز التدريب الوطني
اللواء إبراهيم: التعاون واملؤسسات الدولّية مصلحة مشتركة 

نشاطات

لبنان، واكد ان بانشاء املعهد الوطني للتدريب 
يف االمن العام وانهاء بنجاح تدريب املدربني 
استقاللية يف  االوىل  للمرة  للمديرية  "ستكون 
البرشي  الجهاز  مستوى  عىل  ان  التدريب، 
املخصص  املكان  مستوى  عىل  او  املؤهل 

للتدريب".
ليبرص  يكن  "مل  املرشوع  هذا  ان  عىل  وشدد 
املطلق  الدعم  لوال  خواتيمه  اىل  ويصل  النور 
اللواء  العام  لالمن  العام  للمدير  واملشكور 
االورويب"،  االتحاد  ومساعدة  ابراهيم  عباس 

كام نوه بكفايات املتدربني ومناقبيتهم.
فيها  مر  التي  املراحل  دويترش  الخبري  وعرض 
املحققة  النتائج  انطالقته، مبينا  املرشوع منذ 
واالهداف املتبقية، وتاله الرائد طارق الحلبي 
لربنامج  الثالث  املراحل  عن  عرضا  قدم  الذي 
التدريب الذي خضع له املتدربون والكفايات 

التي اكتسبوها.
يف كلمته توجه السفري الصلح بالشكر اىل كل 
املدربني  اعداد  دورة  امتام  يف  ساهموا  الذين 
التدريبية  الدورات  تخطيط  سيتولون  الذين 

بالتعاون مع مرشوع االدارة املتكاملة للحدود 
يف لبنان.

االتحاد  سفارة  كلمة  بيوليه  دو  القت  ثم 
االتحاد  ان  اىل  فاشارت  لبنان،  يف  االورويب 
تثبيت  يف  لبنان  جانب  اىل  "يقف  االورويب 
بالتعاون  ونوهت  االرهاب".  ومكافحة  االمن 
عىل  االورويب  واالتحاد  لبنان  بني  املثمر 
هذه  جميع  ان  معتربة  االمني،  املستوى 
االجهزة  قدرات  تعزيز  اىل  "تهدف  الخطوات 
االمنية اللبنانية ما ينعكس ايجابا عىل الحياة 

اليومية لللبنانيني". 
واكدت استمرار دعم االتحاد االورويب للبنان، 
التي  واملهارات  املعلومات  تسهل  ان  آملة يف 

اكتسبها املتدربون مهامتهم يف املستقبل.
الياس  العميد  ابراهيم  اللواء  ممثل  والقى 
البيرسي كلمة قال فيها: "يرسين باسم سعادة 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
وان  االوروبيني،  رشكائنا  بالسادة  ارحب  ان 
لهذه  تقديرنا  عميق  عن  سعادته  باسم  اعرّب 
الرشاكة املنتجة واملثمرة، بحيث نحتفل اليوم 

العسكريني  اىل  الشهادات  وتسليم  بتخريج 
مع  بالتعاون  مدربني  دورات  تابعوا  الذين 
قطاع  اصالح   - االورويب  املساعدات  "مرشوع 
املتكاملة  االدارة  و"مرشوع  لبنان"،  يف  االمن 
للحدود"، والتي نتطلع اىل تعميقها اكرث فاكرث، 
لتعزيز  والتدريبية  اللوجستية  اطرها  ومتتني 

االمن والسالم واالستقرار".

تستدعي  لبنان،  يلف  نار  حزام  وصارت 
تعميق التعاون وتبادل الخربات مبا فيها برامج 
ألن  والتقنية،  العمالنية  الحديثة،  التدريب 
التوقف  يجب  ما  مشرتكة.  مصلحة  ذلك  يف 
عنده مليا ان قدرات االرهاب تتطور باطراد، 

متقدمة  خطوات  تسجيل  يف  نجح  واحيانا 
الرغم من خطط االمن  امنيا ولوجستيا، عىل 

االستباقي التي نعمل عليها يف االمن العام".
والجيو-  االسرتاتيجية  االهمية  "ان  اضاف: 
واوروبا،  تشاطئه  خالل  من  للبنان  سياسية 
تجعل منه مدى حيويا واحدا يقتيض تعميق 
التعاون ملكافحة الهجرة غري الرشعية وتسلل 
االرهابيني، وفقا للقوانني والرشيعات واالعراف 
ان  صحيح  االنسان.  حقوق  ومواثيق  الدولية 
خطط العودة االمنة للنازحني السوريني بدأت 
خجولة  تبقى  لكنها  النور،  اىل  طريقها  تجد 
نظرا اىل العدد الكبري الذي ال يزال يقيم عىل 
متعددة  انهاكات  سبب  ما  اللبنانية،  االرايض 
تنتهي  وال  باالمن  تبدأ  عدة  مستويات  وعىل 
ان  حسبنا  واالجتامع.  االقتصاد  مجاالت  يف 
اوروبا تقدر معنى العدد الضخم من النازحني 
عىل  قلق  مصدر  من  يشكله  وما  السوريني 
واالستقرار  االمن  وعىل  وحقوقه،  االنسان 
يستدعي  بالطبع  وهذا  بلداننا.  يف  والسياسة 
الناجعة،  الحلول  عمال دؤوبا ومشرتكا اليجاد 
النازحني  عودة  اىل  الهادفة  الخطوات  ودعم 
يف  اننا  املتبعة.  اآللية  اىل  استنادا  السوريني 
االمن العام سنتابع سياساتنا االمنية واالدارية 
وفقا للنصوص القانونية واملعاهدات واملواثيق 
الدولية ملكافحة االرهاب، يك يبقى لبنان دولة 
قوية ودولة تنوع ثقايف وروحي، وليبقى ايضا 
اطار  يف  اوروبا  مع  الحضاري  للتفاعل  مجاال 
من االستقرار والسلم الرضوريني لكلينا. باسم 
سعادة اللواء عباس ابراهيم اهنىء الخريجني، 
واشد عىل ايديهم لنقل ما اكتسبوه اىل رفاقهم 
اداء  وتطوير  جهة،  من  قدراتهم  يعزز  مبا 
للبنان  حامية  العام  لالمن  العامة  املديرية 
اخرى.  من جهة  اراضيه  املقيمني عىل  وسائر 
التعاون  برنامج  ممثيل  السادة  اشكر  كام 
يف  يبذلونه  الذي  الكبري  الجهد  عىل  االورويب 

هذا االطار".
الضباط  عىل  الشهادات  توزيع  ختاما 
والعسكريني املتخرجني من االمن العام وقوى 
جرى  استثنائية  خطوة  ويف  الداخيل.  االمن 
تكريم املدرب التقني يف مرشوع اصالح قطاع 
االمن يف لبنان برايس فريسيللو تقديرا للجهود 
لبنان،  يف  امضاها  عاما   12 طيلة  بذلها  التي 

منها ثالث سنوات مدربا يف االمن العام.
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تهديدات  يواجه  اوروبا،  كام  "لبنان  اضاف: 
ال  وملحة  عاجلة  استثنائية  واخرى  تقليدية 
التغريات  كان.  سبب  ألي  التأجيل  تحتمل 
سلسلة  فرضتها  التي  واملتسارعة  العميقة 
الحروب التي اندلعت منذ اعوام يف املنطقة، 

اللواء ابراهيم: االهمية 
االستراتيجية للبنان تقضي 

بمكافحة الهجرة واالرهابيني

الجرنال توزيع الشهادات. لبنان  االمن يف  قطاع  اصالح  فريق مرشوع  قائد 
آالن بلليغريني.

نائبة سفرية االتحاد االورويب يف لبنان جوليا كوش - دو بيوليه.

العميد الياس البيرسي ممثال اللواء عباس ابراهيم.

الخبري الفرنيس لدى املديرية العامة لالمن العام اندره دوترش.


