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 1/2   9/5/2006 بين محافظ البقاع ومحافظ وريف دمشقمحضر اجتماع   

 محضر اجتماع
  ]حول السواتر الترابية[

  9/5/2006 بلودان
  

محافظ ريف دمشق الدآتور المهندس محمد سعيد عقيل قام سعادة محافظ البقاع من السيد آريمة دعوة ناًء على ب
األستاذ القاضي أنطوان سليمان بزيارة إلى محافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية يوم الثالثاء 

 م على رأس وفد مرافق عقد خاللها اجتماع بحضور األستاذ نصري الخوري األمين العام للمجلس 9/5/2006
   :األعلى السوري اللبناني وشارك فيه

  :اللبنانيعن الجانب 
  قائمقام بعلبك  األستاذ عمر ياسين
  العميد الرآن في الجيش اللبناني  السيد غسان حكيم

  لبكقائد سرية بع  المقدم مروان سليالتي 
  الضابط المراقب في مديرية الجمارك العامة   الرائد أيمن إبراهيم

  رئيس دائرة المحافظة  السيد أحمد أبو شاهين 
  المهندس في دائرة المساحة  السيد آمال الخراط 

  رئيس دائرة المساحة في البقاع  الدآتور ميشال قصابلي
  مستشار سعادة المحافظ  إبراهيم الصياح 

  :سوريعن الجانب ال
  نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق  المهندس يونس البرغوث

  ةطمعاون قائد الشر  العميد أحمد حربا
  مدير منطقة الزبداني  العميد عصام الحالج
  أمر الضابطة الجمرآية  العميد حسن مخلوف
  معاون آمر الضابطة الجمرآية  العميد فؤاد الرحبة

  قائد الفوج العاشر لحرس الحدود   الندافنمالعميد الرآن عبد الرح
  رئيس ضابطة جمارك الزبداني   العقيد مشهور حسن

  رئيس دائرة المساحة بريف دمشق  قويشعالمهندس خليل 
  مدير منطقة النبك   حسين العميد حسين علي

  :للمجلس األعلى السوري اللبناني عن األمانة العامة
  المهندس مالك يازجي

  حاج حسناألستاذ أحمد ال

ية والتأآيد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين وأهمية تفعيل اتفاقية التوأمة كلمات الترحيبتبادل البعد و
الموقعة بينهما بشكل يؤدي إلى زيادة التفاعل االجتماعي واالقتصادي بين المحافظتين وبعد االطالع على محضر 

محضري اجتماعي لجنة المتابعة المشترآة المكلفة  وعلى . م6/12/2005االجتماع المنعقد في شتورة بتاريخ 
 12/4/2006 وبعلبك بتاريخ 20/3/2006بإنصاف الفالحين والحفاظ على الغطاء النباتي المنعقدين في دمشق بتاريخ 

   :والموافقة على مضمونهما بوشر بمناقشة النقاط المدرجة على جدول األعمال وتم االتفاق على ما يلي
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 2/2   9/5/2006 بين محافظ البقاع ومحافظ وريف دمشقمحضر اجتماع   

  :جانبين تضم السادةيل لجنة مشترآة من التشك .1

  :نيناباللعن الجانب 
  عمر ياسين  قائمقام بعلبك 

  العميد الرآن غسان حكيم  من الجيش اللبناني 
  المقدم مروان سليالتي  قائد سرية درك بعلبك 

  ميشال قصابلي  رئيس دائرة المساحة/ محافظة البقاع 
  الرائد أيمن إبراهيم  الجمارك العامة 

  :عن الجانب السوري      
  العميد حسن مخلوف  الجمارك العامة
  العميد عبد الرحمن نداف  حرس الحدود

   حسينالعميد حسين علي  مدير منطقة النبك
  قويشعالمهندس خليل   رئيس دائرة المساحة / محافظة ريف دمشق 

  :عن األمانة العامة      
  المهندس مالك يازجي      
  مد الحاج حسناألستاذ أح      

بيا ووادي طمهمة هذه اللجنة العمل على إزالة السواتر الترابية الموجودة في وادي الزمراني والشاحوط ومر .2
عين غراب ـ حورتا في منطقة رأس بعلبك وللجنة أن تقرر اتخاذ ما تراه ضروريًا من إجراءات مشترآة 

ي هذا المجال ولها أن تستعين بمخاتير ورؤساء لمكافحة التهريب وآل ما من شأنه أن يخدم مصلحة البلدين ف
  .بلديات القرى المعنية بهذه اإلجراءات أو بأي إجراءات أخرى الحقة تتفق اللجنة عليها

 . في تمام الساعة العاشرة صباحًا انطالقًا من منطقة وادي الزمراني15/5/2006تبدأ اللجنة أعمالها يوم اإلثنين  .3

كلة سابقًا متابعة أعمالها الهادفة إلى تسهيل انتقال الفالحين والمزارعين الستثمار يطلب من لجنة المتابعة المش .4
أراضيهم بالشكل األمثل والعمل على الحفاظ على الغطاء النباتي على أن تعقد اجتماعات دورية اعتبارًا من 

  .18/5/2006يوم الخميس 

 اللجنة المذآورة بشكل سريع لتقوم باتخاذ تقرر رفع توصية إلى الجانبين بضرورة أن يعرض أي إشكال على .5
  .اإلجراءات الالزمة ميدانيًا للمعالجة

  
  عن الجانب اللبناني
  محافظ البقاع

  األمين العام
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  عن الجانب السوري
  محافظ ريف دمشق

   يلالدآتور المهندس محمد سعيد عق  نصري الخورياألستاذ    القاضي أنطوان سليمان
  


