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اطلقت املديرية العامة لالمن العام برعاية مديرها 
اللواء عباس ابراهيم ممثال بالعميد الركن  العام 
املجتمعية"  للسالمة  الرشاكة  "مفهوم  وليد عون 
من ضمن مرشوع "تعزيز االستقرار يف لبنان من 
من  املمول  والحوار"،  املجتمعية  املشاركة  خالل 
االتحاد االورويب وتنفذه رشكة اكتيس اسرتاتيجي.

لبيك ومحافظ  الحفل محافظ عكار عامد  حرض 
املجلس  وعضو  خرض  بشري  الهرمل  بعلبك 
رشيم  جورج  اللواء  الجيش  قيادة  يف  العسكري 
وضباط من الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن 
عن  ممثلني  اىل  ومخاتري،  بلديات  ورؤساء  العام 

الجمعيات املشاركة يف ورشة العمل.
بعد النشيد الوطني، افتتح رئيس املرشوع الدكتور 
هرني سميث اللقاء بكلمة قال فيها: "نحن نعمل 
مشاريع  تقديم  ونحاول  النزاعات،  مناطق  يف 
تساهم يف تحسني االستقرار وتدعيمه من خالل 
واملجتمع،  والحكومية  االمنية  القوى  مع  الحوار 
االتحاد  يؤمنها  التي  املوارد  خالل  من  وايضا 

االورويب يف سبيل الوصول اىل الحل السليم".
ونحن  كاملبادرات،  تساعدنا  امور  "هناك  اضاف: 
والسالمة،  االستقرار  زيادة  كيفية  عن  نتحدث 
العاملني  لالشخاص  دعام  نعطي  ان  ونحاول 

والجهات العاملة يف سبيل هذا املرشوع".
وشكر للمدير العام لالمن العام استضافته ودعمه 
االورويب  واالتحاد  االمنية  وللقيادات  املرشوع، 

مجهودهام. 
االجتامعية  والتنمية  واالمن  االدارة  رئيس  وكد 
االورويب  االتحاد  بعثة  يف  املدين  املجتمع  وقسم 

"الشراكة للسالمة املجتمعية"
يطلقها األمن العام تعزيزا لإلستقرار

نشاطات

يف لبنان رين نايلند ان االتحاد "وضع كل دعمه 
لهذا املرشوع الذي حمل عنوان تعزيز االستقرار 
يف لبنان من خالل املشاركة املجتمعية والحوار". 
ونعلم  االستقرار،  اهمية  نعرف  "نحن  وقال: 
كم من املهم ان نعمل جميعا يدا يف يد لنصل 
االسرتاتيجية  الخطة  عىل  ونرتكز  االستقرار  اىل 

واملالحظة والتقييم والتحليل".
برامج كثرية  االورويب دعم  االتحاد  ان  اىل  ولفت 
الداخيل،  واالمن  اللبناين  الجيش  مع  العام  هذا 
العام. كام  وقال: "نود تقديم خدمات اىل االمن 
نريد متابعة املرشوع ودعمه لنعرف كيف نواجه 
التحديات مستقبال، ونعمل يدا بيد معا من اجل 

االمن وتأكيد الحوار".
بيد سيؤمن  يدا  العمل  ان  نعرف  "نحن  اضاف: 
االشخاص  بني  التواصل  وان  لبنان،  يف  االستقرار 
يطور العمل بالنسبة الينا، واالستقرار يطور البالد، 
االمن  تعزيز  يف  يساهم  االمني  القطاع  وتطوير 
ويدعم االصالحات االقتصادية، االمر الذي يساهم 
يف استقرار الوطن. وان اهمية رشاكتنا مع لبنان 

تساهم يف تطويرات كثرية عىل كل الصعد".
والقى محافظ عكار كلمة قال فيها: "بدأت رشكة 
اكتيس اسرتاتيجي اخريا مرشوع تعزيز االستقرار يف 
لبنان من خالل املشاركة املجتمعية والحوار املمول 
من االتحاد االورويب، وايضا من خالل ورش عمل 
والبلديات  املحلية  السلطة  مع  وحوار وتخطيط 
واالجهزة االمنية والعسكرية تحت عنوان الرشكات 
تنفيذها  لـ"اكتيس  وشكر  املجتمعية".  للسالمة 
هذا املرشوع، ألنه حفز البلديات التي شاركت فيه 

عىل امور عدة، منها: تحديد حاجاتها ومشاكلها 
وتنظيمها، تحديد مشاكلها ومخاوفها، وضع خطط 
عمل وبرامج ملواجهة املشاكل ومشاركة املجتمع 

املحيل واالجهزة االمنية يف مجال العمل سويا".
حديثا  استحدثت  عكار  محافظة  ان  اىل  واشار 
اللجوء السوري عىل كل  النزوح او  و"عانت من 
الصعد. هذا املرشوع رضوري واسايس للمجتمع 
األمنية  واالجهزة  املحلية  والسلطات  املحيل 
والعسكرية ليك نكون جزءا لعدم تفاقم املشاكل، 

ونعمل كلنا كفريق واحد".
وعرض محافظ بعلبك الهرمل واقع املنطقة الحايل 
واهمية املرشوع الذي نفذ مع بلديات عدة، مركزا 
املواطنني  بني  والتعاون  التكاتف  "رضورة  عىل 
واالجهزة االمنية، مبا يعزز االستقرار واالمن. فمن 

خالل تعزيز االمن يتعزز االقتصاد واالمناء".
وحيا الجيش اللبناين "الذي تصدى يف بعلبك لكل 
وتجارتها.  املخدرات  وآفة  االمني  الفلتان  حاالت 
الحمودية يف بريتال عمل امني ساهم  مداهمة 
يف حامية املواطنني، وليس كام اشاع البعض انه 
تعد، بل الجيش حارص املطلوب اسامعيل، وامهله 
والقذائف،  بالرصاص  الرد  وكان  نفسه،  لتسليم 
هذا  مع  التعامل  اىل  الجيش  اضطر  الذي  االمر 

االمر".
كذلك حيا قائد الجيش العامد جوزف عون واملدير 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم واالجهزة 
لحامية  هي  امنية  "اي خطة  ان  مؤكدا  االمنية، 

اهل املنطقة، والوجه الحقيقي للبقاع".
يف الختام جلسة نقاش بني املجتمعني.

من االحتفال.الحضور وقوفا للنشيد الوطني.

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً


