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فتتح وزير المالية في حكومة تصريف األعمال د. غازي وزني دائرة أمانة السجل العقاري ودائرة ا

المساحة في بنت جبيل في حضور النائبين علي بزي وحسن فضل هللا ورئيس البلدية عفيف بزي 

 ومدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي.

 ي في هذه المناسبة:وكانت كلمة للوزير وزن

ير كغيرها ت كثيرة حول االغتراب والمقاومة والمعاناة والتقصبنت جبيل حملت قصص وحكايا  " 

 .ووالدتي من بنت جبيلت من عائلة اغتراب كوني نشأ نا عرفتُها عن قربأمن بلدات ومدن لبنان و

الصعبة للغاية نتيجة  المرحلة هذه في االسيم ملحة ُاتوالحاج والهموم جداً  ربكبيلب المطام طبعاً حج

 والعين متواضعة الدولة امكانيات ان الوضع الذي اصبح معروفا ماليا واقتصاديا واجتماعيا .كما

  حيوي والمتواضع في آن معا: إفتتاق هذا المطلب الحواليد قصيرة إال أن ذلك لم يمنع من تحقي بصيرة

 ة السجل العقاري ودائرة المساحة في بنت جبيل.أمان

ة لالمركزية اإلداريان فين ومكاتب. هذا المركز هو عنواهذا المركز ليس مجرد مساحة وبضعة موظ

ب على كل إدارات الدولة، بحيث ائف . ونريد لهذا المركز أن ينسح  ق الطوالتنموية التي نادى بها إتفا

لنبطية ء بنت جبيل وكل قرى القضاء إلى رحلة من هنا إلى مدينة انختصر المسافات، فال يحتاج أبنا

 الجهد،و  والمال للوقت فإستنزا من النبطية إلنجاز معاملة بسيطة، مع ما يعنيه ذلك محافظة مركز

 هذه المعاملة بأسرع ما يمكن هنا. تُنجز أن يمكن بينما

ً في تسهي  الناس إليها يلجأ واسطة وة لموظف أول معامالت الناس بال رشهذا المركز نريده نموذجا

ً في  واجبات صلب يف هي معامل ة أجل من الدولة ومؤسساتها إزاء ناسها. نريد هذا المركز نموذجا

ة الناس أمور تسريع المعامالت وتسيير بين الموظف  نموذجية وعالقة حسنة ومعامل ة طيبة بكلم 

 والمواطن.

س مجلس النواب نبيه بري ومتابعة نواب المنطقة للتفاصيل هذا المركز لم يكن ليتم لوال إصرار رئي

  ".ذه الخطوة وشكرا للحضورھشكرا لكم جميعا على رعاية  .لمدينة وتوفير المبنى من بلدية ا
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