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نشاطات
اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
التبغ  حرص  ادارة  زيارته  خالل  ابراهيم 
االمن  بني  التعاون  )الريجي(  والتنباك 
مكافحة  مستوى  عىل  والريجي  العام 
التعاون  هذا  ان  عىل  مشددا  التهريب، 

يساهم يف زيادة مداخيل الدولة 

جال املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
والتنباك  التبغ  حرص  ادارة  عىل  ابراهيم 
)الريجي( يف الحدت، يف 12 ايلول 2018، 
وتفقد منشآتها. استهل الزيارة باجتامع مع 
سقالوي  ناصيف  املهندس  العام  مديرها 
اقسام عدة  يف مكتبه. ثم قام بجولة عىل 
فيها اطلع خاللها عىل التقدم الذي حققته 

املؤسسة، واهم نشاطاتها وانجازاتها.
العايل  املالك  ابراهيم  اللواء  التقى  ثم 
حضور  يف  التدريب،  قاعة  يف  لالدارة 
املهندسني  االدارة  لجنة  واعضاء  سقالوي 
والدكتور  عبود  ومازن  حبيقة  جورج 
باز  الحكومة مرينا  عصام سلامن ومفوضة 
ورئيسة  يوسف  كارول  املالية  واملراقبة 
بساط  املبيض  ملياء  فليحان  باسل  معهد 
والجمعية  والتعاضد  النقابة  واعضاء 

الرياضية.
قدم  الريجي،  عن  وثائقي  عرض  بعد 
تكرميية،  درعا  ابراهيم  للواء  سقالوي 
وتحديثي"،  تطويري  "قائد  بانه  ووصفه 
وبدور  وتضحياته"،  بـ"انجازاته  مشيدا 
بل  فقط  امنيا  يعد  مل  الذي  العام  االمن 

اصبح ايضا "دورا خدماتيا وامنائيا".
اضاف: "رغم اختالف مجال عملنا، اال اننا 
نلتقي مع اللواء ابراهيم عىل حب الوطن 
املؤسسات  بقيامة  امياننا  وعىل  وخدمته، 
العامة، وعىل حامية اقتصادنا ورفع جودة 

االداء املؤسسايت". 
وذكر بأن "الريجي تحقق اليوم ايضا دورا 
تعترب  حيث  وامنائيا،  اجتامعيا  اقتصاديا 

اللواء عّباس إبراهيم تفّقد الريجي:
سنتعاون معًا في مكافحة التهريب

اذ  اللبنانية،  الخزينة  لدعم  خامس مصدر 
امرييك  دوالر  مليون   470 عائداتها  بلغت 
لعام 2017". واشار اىل ان "مصانع الريجي 
انتاج  اىل  واحد  صنف  انتاج  من  تحولت 
مركز  احدث  يف  ووطنيا  اجنبيا  صنفا   25
لصناعة التبوغ يف منطقة الرشق االوسط". 

ولفت اىل ان "التميز ترافق مع نيل شهادة 
الثالث عىل التوايل"، مضيفا  الجودة للعام 
الريجي  اعامل  أنسنة  "انعكس  ذلك  ان 
حيث تعترب املرفق العام االول الذي يضع 
وطاولت  املستدامة،  للتنمية  اسرتاتيجيا 
بلدة   170 من  اكرث  التنموية  مشاريعها 

حتى اليوم".
فيها  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
الناجحة"،  املؤسسات  "زيارة  يجب  انه 
بهذا  عامة  "مؤسسة  برؤية  مبديا سعادته 
املستوى"، ومشيدا بدور سقالوي يف نجاح 
الريجي. ورأى ان "اول اسباب النجاح هو 

نجاحه يف اختيار فريق عمله". 
ناجحا  عمل  فريق  نختار  "عندما  وقال: 

اىل  الطريق  حفرنا  نكون  به،  وموثوقا 
النجاح بكل ثبات".

وادارة  سقالوي  ابراهيم  اللواء  وهنأ 

اليوم  الريجي، قائال: "لقد فاجأين ما رأيته 
واالداري  والتنظيمي  التقني  املستوى  عىل 
النظافة".  وحتى  املكننة  مستوى  وعىل 

مع املدير العام املهندس ناصيف سقالوي.

متحدثاً.

من 
الحضور.

اللواء ابراهيم يجول يف اقسام مؤسسة الريجي.

ويطلع عىل مهامتها.

بني  تكامل  "زيارة  بأنها  زيارته  ووصف 
االمن العام والريجي". 

افاقا  ويفتح  اليوم يشجع  رأيته  "ما  وقال: 
كبرية جدا للتعامل بيننا وبينكم حتى عىل 
لنا عالقة  التهريب. نحن  مستوى مكافحة 
والسيايس  واالجتامعي  االقتصادي  باالمن 
واالمني، فدعونا نخصص جزءا من جهدنا 
لزيادة  التهريب  مكافحة  يف  لنساعدكم 
وضع  تعرفون  النكم  الدولة  مداخيل 

الدولة والوضع االقتصادي بشكل عام". 
وتابع: "انا امد يد التعاون واعتقد ان هذا التعاون 
الريجي  ويف  العام  االمن  يف  العمل  فريقي  بني 
اساس  ألن  وللناس،  للدولة  الكثري  تحقيق  يتيح 

الدولة هو الناس وال دولة من دون الناس". 
االرض  عىل  "اللقاء  يف  آمال  كلمته  وختم 

التهريب". ملكافحة 
عىل  ابراهيم  اللواء  وقع  مغادرته،  قبل 

السجل الذهبي للريجي.

اللواء ابراهيم: التعاون
بني االمن العام والريجي 

الكثير  يحقق 

ابراهيم:  اللواء 
التهريب تزيد  مكافحة 

الدولة مداخيل 


