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 محضر اجتماع
  محافظي محافظات لبنان الشمالي وحمص وطرطوس 

   11/4/2007 طرطوس
    

د في محافظة                    ي تمت، عق ى االتصاالت الت اني وعل سوري اللبن ى ال ام للمجلس األعل ين الع راح األم ى اقت بناًء عل
ا               11/4/2007طرطوس يوم األربعاء     تاذ ناصيف ق شمالي األس ان ال لوش ومحافظ    اجتماع حضره السادة محافظ لبن

سوري               ى ال ام للمجلس األعل ين الع دين واألم ن ال حمص المهندس إياد غزال ومحافظ طرطوس الدآتور وهيب زي
  :  اللبناني األستاذ نصري الخوري، وشارك في االجتماع آل من

    :عن الجانب اللبناني
   مكتب التنسيق-الجيش اللبناني  العميد مروان بيطار 
  درك منطقة الشمال اإلقليميةقائد   العميد علي اللقيس
  قائمقام عكار  السيد طوني مخيبر
  قائد سرية درك حلبا  العقيد خالد علم الدين

  األمن العام  الرائد آميل نعوم
  األمن العام  المالزم أول إيلي العيسى
  رئيس قسم التنظيم المدني في عكار  المهندس حسن الحاج

   مساحة الشمالمساح في دائرة  المساح محمد نبيل األحدب
  مراقب في مديرية الجمارك العامة  المراقب بشير عيد

  نقيب في الجمارك في الشمال  النقيب جوزيف سكاف

    :عن الجانب السوري
  عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصالت والنقل في محافظة حمص  األستاذ فيصل زغيب 
  صمدير الخدمات الفنية في محافظة حم  المهندس خليل جديد
  مدير فرع المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية في محافظة حمص   المهندس علي حمود
  رئيس الضابطة الجمرآية في محافظة حمص  العميد أحمد حامدي
  رئيس فرع الهجرة والجوازات في محافظة حمص  العميد خالد خالد

  قائد آتيبة حرس الحدود في محافظة حمص  العقيد موسى عرب
  رئيس دائرة المساحة في محافظة حمص  ى الزعبيالمهندس مصطف

  مدير الموارد المائية في محافظة حمص  المهندس عمر الشمالي 
  عضو المكتب التنفيذي عن محافظة طرطوس  الدآتور عدنان سليم

  نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس  المهندس نايف رمضان
  قطاع النقل في محافظة طرطوسعضو المكتب المختص ل  السيد ثائر العاتكي
  مدير جمارك طرطوس في محافظة طرطوس  السيد محمد أبو زيد

  مدير الخدمات الفنية في محافظة طرطوس  المهندس رحاب محمد
  مدير فرع المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية في محافظة طرطوس  المهندس جول صليبي
  ية في محافظة طرطوسرئيس الضابطة الجمرآية البر  العميد غازي يوسف
  رئيس مرآز الهجرة في العريضة في محافظة طرطوس  الرحيم العقيد عبد الكريم عبد

  مدير الزراعة في محافظة طرطوس  المهندس حمزة إسماعيل
  مدير المصالح العقارية في محافظة طرطوس  السيد عبد الكريم عاصي

  افظة طرطوسمدير الموارد المائية في مح  المهندس عبد اللطيف أحمد
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  مدير شرآة الكهرباء في محافظة طرطوس  المهندس محمود برآات
  مدير االتصاالت في محافظة طرطوس  المهندس علي محمد
  مدير شرآة الطرق والجسور في محافظة طرطوس  المندس مازن المحمد
  رئيس بلدية الحميدية في محافظة طرطوس  المهندس إبراهيم محمد

    :جلس األعلى السوري اللبنانيعن األمانة العامة للم
  رئيس دائرة الزراعة  المهندس مالك يازجي
  مسؤول العالقات العامة  السيد أحمد الحاج حسن

ة      ة العام رح من األمان اع المقت ال االجتم شة جدول أعم ى مناق ل المجتمعون إل ة انتق ات الترحيبي ادل الكلم د تب وبع
  : وء المناقشات تم التوصل إلى ما يليللمجلس األعلى السوري اللبناني، وعلى ض

   :أوًال

شرعية ووضع المقترحات          : لجنة مشترآة من المحافظات الثالث    تشكيل   .1 ر ال ابر غي ع المع ا دراسة واق مهمته
ة                         اطق المتداخل اعي واالقتصادي للمن ع االجتم ار الواق ين االعتب ى أن تأخذ بع المالئمة لمعالجة أوضاعها عل

ين                ودراسة سبل مكافحة التهر    ات ب ساعد في تحسين العالق يب بكافة أنواعه والتنسيق في آل ما من شأنه أن ي
ساعدتها في                        ة لم شكيل لجان فرعي رح ت المحافظات الثالث ومعالجة آل ما قد يطرأ من إشكاالت، ولها أن تقت

  .  أعمالها

  :تشكل اللجنة من السادة .2

    :عن محافظة حمص
  عضو المكتب التنفيذي  السيد فيصل زغيب 
  رئيس الضابطة الجمرآية  العميد أحمد حامدي
  قائد آتيبة حرس الحدود   العقيد موسى عرب 
  رئيس مرآز الهجرة في الدبوسية   المقدم محمد تلجة

    :عن محافظة طرطوس
  قائد شرطة محافظة طرطوس  العميد مصطفى حسن شمة

  رئيس الضابطة الجمرآية البرية  العميد غازي يوسف
  قائد آتيبة حرس الحدود   بالعقيد موسى عر

  رئيس مرآز الهجرة في العريضة  الرحيم  العقيد عبد الكريم عبد

    :عن محافظة لبنان الشمالي
  قائمقام عكار  السيد طوني مخيبر

  ممثل عن الجيش اللبناني  
  قائد سرية درك حلبا  العقيد خالد علم الدين
  الجمارك اللبنانية  الرائد حسين شري

  الجمارك اللبنانية  ف سكافالنقيب جوزي
  رئيس مرآز األمن العام في العريضة   النقيب خالد عبيد

  رئيس مرآز األمن العام في العبودية  الرائد يوسف طوق 

    :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
    المهندس مالك يازجي
    السيد أحمد الحاج حسن
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صي     : ثانيًا ي األشغال                    تقرر أن يطرح موضوع ال ل وزارت شكلة من قب ة المختصة الم ى اللجن ائر في البحر إل د الج
  .العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل في الجمهورية العربية السورية في اجتماعها المقبل

اني    تقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة آنفًا برئاسة السادة المحافظين واألمين العام للمجلس األ     : ثالثًا سوري اللبن ى ال عل
  .لتقييم النتائج بشكل دوري آل ثالثة أشهر على أن تكون هذه االجتماعات مداورًة بين المحافظات الثالث

  
 

  

  محافظ طرطوس  محافظ حمص  محافظ لبنان الشمالي

  الدآتور وهيب زين الدين  المهندس إياد غزال  األستاذ ناصيف قالوش

  األمين العام 
  وري اللبنانيللمجلس األعلى الس

  األستاذ نصري الخوري


