النائب الشيخ سامي الجميل
الرئيس السابع لحزب الكتائب

برقيات التهنئة لمناسبة انتخابه رئيسًا للحزب
 -قسم مونتريال -

 -1توزيع كتاب «عقد لالستقرار» في الطرقات مع الطالب في ال 2009
 -2زيارة الى كندا في ال 2009
 -3جلسة اشتراعية االربعاء  3آب 2011
 -4المؤتمر العام الكتائبي ال  29على  ٣أيام في برمانا الجمعة  5آب 2011
 -5المشــاركة فــي اجتمــاع اللجنــة التحضيريــة للقــاء المســيحي لــدرس قانــون االنتخــاب فــي الديمــان
الجمعــة  19آب 2011
 -6اقترح قانونًا للعفو عن اللبنانيين في إسرائيل االربعاء  24آب 2011
 -7ردّ علــى النائــب نــواف الموســوي فــي موضــوع التخويــن للمقاومــة اللبنانيــة ســنة  1982قائــا لــه :لــوال
المقاومــة لمــا كنــت فــي وطــن اســمه لبنــان الخميــس  25آب 2011
 -8مؤتمــر صحفــي« :حــزب اهلل» يســتعمل أســلوب الجيــش الســوري واألخطــر أنــه يتصــرف فــي لبنــان كمــا
الصهاينــة فــي اســرائيل الخميــس  ١أيلــول 2011
 -9لقاء القادة الموارنة في بكركي الجمعة  23أيلول 2011
 -١٠يقترح التصويت االلكتروني في المجلس االربعاء  26أيلول 2011
 -١١تقــدم النائــب ســامي الجميــل باقتراحــي قانــون الــى مجلــس النــواب ل «تعديــل قانــون العمــل اللبنانــي
والمرســوم اإلشــتراعي  ١١٢/١٩٥٩بهــدف إعطــاء حــق التنظيــم النقابــي للموظفيــن فــي القطــاع العــام».
االثنيــن  10تشــرين االول 2011
ـدد علــى صحــة التمثيــل المســيحي
« -١٢الكتائــب» تنظــم لقــاء حــول قانــون االنتخــاب وســامي الجميــل يشـ ّ
والوطنــي الثالثــاء  11تشــرين االول ٢٠١١
 -١٣الجميل في لقاء مع طالب «اللويزة » و «اليسوعية» الجمعة  11تشرين الثاني ٢٠١١
 -١٤ســافر إلــى تايلنــدا لتمثيــل البرلمــان اللبنانــي فــي المؤتمــر الــذي ّ
ينظمــه صنــدوق « األمــم المتحــدة »
للســكان االحــد  13تشــرين الثانــي ٢٠١١
 -١٥زار بطريــرك االرمــن الكاثوليــك نرســيس بــدروس التاســع عشــر ،فــي مقــر البطريركيــة فــي منطقــة
الرميــل فــي األشــرفية الخميــس  8كانــون االول 2011
 -١٦لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ،في بكركي الثالثاء  13كانون االول 2011
 -١٧ســؤال النائــب ســامي الجميــل عــن مــد « حــزب اهلل » شــبكة اتصاالتــه فــي ترشــيش فــي جلســة
المجلــس اســتوقفه الموســوي معترضــً فــي معــرض اســتخدامه عبــارات أكثــر مــن نابيــة« :صباطنــا
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بيشــرّ فكن ومحتــرم أكثــر منكــن» االربعــاء  14كانــون االول 2011
 -١٨النائــب نــواف الموســوي يعتــذر عــن كالمــه النابــي والنائــب الجميــل يهــدي االعتــذار للشــعب اللبنانــي
الخميــس  15كانــون االول 2011
 -١٩سامي الجميل يقدم اقتراح قانون مجانية الكتب في المدارس الرسمية االثنين  19كانون االول 2011
نســه تاريخــه» للمفكــر شــارل مالــك ،عقــد مؤتمــرًا صحافيــً وحــذر مــن
« -٢٠اذا اردت ان تتغ ّلــب علــى شــعب ّ
عصيــان تربــوي اذا ُأقــرّ كتــاب التاريــخ بشــكله الحالــي الثالثــاء  28شــباط 2012
 -٢١اســتقبل دولــة الرئيــس نجيــب ميقاتــي النائــب ســامي الجميــل يرافقــه عضــو المكتــب السياســي فــي
الحــزب البيــر كوســتانيان ووفــد مــن مصلحــة طــاب «الكتائــب» كتــاب التاريــخ تقــرر خــال االجتمــاع ســحب
مــن التــداول فــي انتظــار آليــة جديــدة لموضــوع الثالثــاء  13آذار 2012
ّ -٢٢
عطل بالنصاب خفض السنة السجنية خوفًا من «مساواة» بين الجرائم الخميس  15آذار 2012
ُنجــز واللبنانيــون لــم يتصالحــوا بعــد؟
 -٢٣شــارك فــي نــدوة « الكاثوليكــي » عــن كتــاب التاريــخ :كيــف ي َ
الجمعــة  16آذار 2012
 -٢٤شارك في تشييع األنبا شنودة الثالث في مصر االربعاء  21آذار 2012
ّ
ويحــذر مــن تنفيــذ
 -٢٥ســامي الجميــل مــن المجلــس النيابــي :أهالــي المنصوريــة ضــد التوتــر العالــي
«التو ّتــر » فــوق المنصوريــة الخميــس  5نيســان ٢٠١٢
 -٢٦وجــه ســؤاال الــى الحكومــة عبــر رئاســة مجلــس النــواب عــن االشــغال ،والحفريــات « المســتدامة»
واالمــدادات علــى الطــرق العامــة واالوتوســترادات بطريقــة عشــوائية ومــن دون تنســيق .الخميــس 12
نيســان 2012
 -٢٧في المناقشة العامة يطرح الثقة وحيدًا الخميس  19نيسان 2012
 -٢٨زار حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثالثاء  24نيسان 2012
 -٢٩زيارة إلى أوستراليا االربعاء  9أيار 2012
 -٣٠تقــدم مــع النائــب ســامر ســعادة باقتــراح قانــون باســم كتلــة نــواب «الكتائــب» القــرار «عيــد المقاومــة
والتحريــر مــن االحتــال الســوري» الثالثــاء  15أيــار 2012
 -٣١شارك في ورشة عمل «نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة» في مجلس النواب الخميس  31أيار 2012
 -٣٢تقــدم بـــ «اقتــراح قانــون معجــل مكــرر لوقــف تســجيل اي معاملــة تتعلــق ببيــع االراضــي لالجانــب
بانتظــار بــت قانــون تملــك االجانــب الــذي يجــب وضــع ضوابــط لــه» ،مقترحــً اعتمــاد «اإليجــار الطويــل األمــد»
الثالثــاء  5حزيــران 2012
 -٣٣وجــه ســؤا ً
ال الــى الحكومــة عبــر رئاســة مجلــس النــواب عــن «خــرق القــوات الســورية المتكــرر الحــدود
اللبنانيــة والقيــام بأعمــال عســكرية واســتهداف مواطنيــن لبنانييــن وغيــر لبنانييــن داخــل األراضــي اللبنانيــة».
الثالثــاء  12حزيــران 2012
 -٣٤يدعــو الجيــش إلــى الــرد علــى أي إطــاق نــار مــن الجانــب الســوري فــي مؤتمــر صحافــي فــي البرلمــان
االثنيــن  17أيلــول 2012
 -٣٥شارك في اللجان لمناقشة مشروع االنتخاب االربعاء  19أيلول 2012
 -٣٦تقــدم مــع نــواب  14آذار باقتــراح قانــون العتمــاد الدوائــر الصغــرى فــي االنتخابــات النيابيــة المقبلــة
لعــام  2012علــى أســاس  50دائــرة الخميــس  27أيلــول 2012
 -٣٧شارك في اجتماع « لجنة بكركي » الجمعة  28أيلول 2012
 -٣٨المشاركة في اللجان المشتركة الخميس  11تشرين األول 2012
 -٣٩تقــدم باقتــراح قانــون معجــل مكــرر العتبــار المدنييــن الذيــن استشــهدوا فــي االغتيــاالت الالحقــة
الغتيــال الرئيــس رينيــه معــوض فــي  ١٩٨٩ / ١٠ / ٢٢شــهداء مــن الجيــش اللبنانــي مطالبــً بإعطــاء ذويهــم
تعويضــات ومعاشــات تقاعــد أســوة بغيرهــم واحقاقــً للحــق .الثالثــاء  ٢٣تشــرين االول ٢٠١٢
 -٤٠تكريم «مغاوير الكتائب» السبت  15كانون األول 2012
 -٤١تقــدم باقتــراح قانــون لزيــادة عــدد مقاعــد المجلــس مقعديــن ،االول للســريان والثانــي للــدروز ليتناســب
تمثيلهــم وأعــداد الناخبيــن .الثالثــاء  ٨كانــون الثانــي 2013
 -٤٢المشــاركة فــي لجنــة التواصــل المصغــرة المنبثقــة عــن اللجــان النيابيــة المشــتركة لــدرس قانــون
االنتخــاب فــي قاعــة لجنــة اإلدارة الثالثــاء  ٨كانــون الثانــي 2013
 -٤٣شــارك فــي نــدوة حــول قانــون االنتخابــات فــي جبيــل تحــت عنــوان «الخيــار االنتخابــي البديــل الــذي
يمهــد ألصــدق تمثيــل دســتوريا وديموقراطيــا تمهيــدا إللغــاء الطائفيــة السياســية» ،بدعــوة مــن عميــد
حــزب «الكتلــة الوطنيــة كارلــوس اده» الثالثــاء  22كانــون الثانــي 2013
 -٤٤شارك في جلسة اللجان النيابية التي مددت للجنة الفرعية  15يوما االربعاء  30كانون الثاني 2013
 -45عقد في باريس لقاء مع الرئيس سعد الحريري السبت  9شباط 2013
 -46يرد على رسالة ك .م .سأرفع الصوت إلقرار مشروع حماية النساء الخميس  21شباط 2013
 -47شارك في اللقاء المسيحي في بكركي بعلم من بعبدا غاب عنه جعجع الخميس  21شباط 2013
 -٤٨شــارك فــي مجلــس النــواب فــي نــدوة بعنــوان « تنميــة قضــاء المتــن » بالتعــاون مــع برنامــج االمــم
المتحــدة االنمائــي ،فــي قاعــة المكتبــة العامــة فــي مجلــس النــواب االبعــاء  13آذار ٢٠١٣
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 -٤٩زيارة الى دولة الكويت مع الرئيس أمين الجميل الخميس  14آذار 2013
 -٥٠شارك في لقاء األقطاب المسيحيون في بكركي لتعليق المشروع األرثوذكسي االربعاء  3آذار 2013
 -٥١تكريم قادة وافراد فرقة الكومندوس وال « ب.ج » الجمعة  19نيسان ٢٠١٣
 -٥٢المشــاركة بنــدوة مــرور  98عامــً علــى المجــازر بحــق الشــعب األرمنــي واإلبــادة فــي منتــدى بيــار أميــن
الجميــل االربعــاء  24نيســان 2013
 -٥٣استقبل الوزير سليمان فرنجية في بكفيا االربعاء  1أيار 2013
 -٥٤شارك في لقاء بين نواب الكتائب وتكتل اإلصالح لبحث « الحياد » االربعاء  8أيار ٢٠١٣
 -٥٥شارك مع نواب الكتائب في لقاء الرئيس نبيه بري القتراح حياد لبنان الجمعة  10أيار 2013
 -٥٦شارك مع نواب الكتائب في لقاء الرئيس فؤاد السنيورة القتراح حياد لبنان الجمعة  10أيار 2013
 -٥٧شــارك فــي لقــاء رئيــس الجمهوريــة لوفــد مــن الحــزب الــذي رفــع اليــه االقتــراح بجعــل حيــاد لبنــان
المرتكــز علــى « إعــان بعبــدا » بنــدًا مــن بنــود الدســتور اللبنانــي االثنيــن  13أيــار 2013
 -٥٨زار مع وفد الكتائب الوفاء للمقاومة لشرح حياد لبنان الثالثاء  14أيار 2013
 -٥٩شارك في اللجان النيابية التي أقرّ ت مشروع حماية المرأة واألسرة من العنف االثنين  22تموز 2013
 -٦٠شارك في مؤتمر « حياد لبنان » في مركز فارس الخميس  10تشرين االول ٢٠١٣
 -٦١جال على بعض الجامعات في إطار مبادرته «التعاضد االجتماعي» الجمعة  11تشرين االول 2013
 -٦٢شارك في انتخاب جورج جريج نقيبًا لمحامي بيروت االحد  17تشرين الثاني 2013
 -٦٣حضر جلسات المحكمة الدولية الخاصة في لبنان الملتئمة في الهاي كانون الثاني 2014
 -٦٤شارك في ذكرى  14آذار الجمعة  14آذار 2014
 -٦٥شارك في جلسة اعطاء الثقة للحكومة االربعاء  17آذار 2014
 -٦٦لقاء مع مصلحة شؤون المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد األم الجمعة  21آذار 2014
 -٦٧عقــد مؤتمــرا صحافيــا مشــتركا مــع جمعيــة كــن هــادي لالعــان عــن تدشــين أوتوســتراد انطليــاس-
بكفيــا بعــد تزويــده بالعاكســات الضوئيــة االربعــاء  ٢٦آذار ٢٠١٤
 -٦٨المشاركة في الجلسة التشريعية الثالثاء  1نيسان 2014
 -٦٩بحــث مــع وزيــر الداخليــة والبلديــات نهــاد المشــنوق فــي مكتبــه فــي الــوزارة فــي االوضــاع العامــة
فــي البــاد ،ال ســيما التطــورات فــي ضــوء الفــراغ الرئاســي .االربعــاء  28أيــار 2014
ّ
ملف الجامعة اللبنانية الثالثاء  8تموز ٢٠١٤
 -٧٠التقى الوزير الياس بو صعب لمعرفة من يعرقل
 -٧١يتابع اوضاع مسيحيي العراق مع رجال دين ومسؤولين الثالثاء  22تموز 2014
 -٧٢استقبل وزير العمل والتنمية االجتماعية وتعدد الثقافات الكندي جايسون كيني السبت  26تموز 2014
 -٧٣المشاركة في االحتفال التكريمي لرابطة قدامى المتطوعين الفرنسيين في لبنان االربعاء  20آب 2014
 -٧٤وزع حصصا غذائية على العائالت العراقية في المتن الجمعة  19أيلول 2014
 -٧٥زار عكار مع وفد كتائبي االحد  21أيلول 2014
 -٧٦زار السويد السبت  27أيلول 2014
 -٧٧شــارك فــي مؤتمــر الصيدلــي والمــرأة  -دور الصيدلــي فــي مناهضــة العنــف ضــد المــرأة االحــد 5
تشــرين االول 2014
 -٧٨التقــى وزيــر البيئــة محمــد المشــنوق وجــدد رفضــه تمديــد عقــدي « ســوكلين » و « ســوكومي » االربعــاء
 15تشــرين االول ٢٠١٤
 -٧٩زار المملكة العربية السعودية الثالثاء  21تشرين االول 2014
 -٨٠زار زحلة في  15تشرين الثاني 2014
 -٨١المشاركة في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية
 -٨٢شــارك فــي المؤتمــر العــام لحــزب الكتائــب اللبنانيــة فــي  ١٢و  ١٣و  ١٤حزيــران  ٢٠١٥وانتخــب الرئيــس
الســابع لحــزب الكتائــب اللبنانيــة.
باالضافــة الــى العديــد مــن المحاضــرات والزيــارات خــارج البــاد وزيــارة األقســام واألقاليــم الكتائبيــة فــي
مختلــف المناطــق اللبنانيــة.
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Cher Vincent, Président des Kataeb Libano-Canadiens,
Au nom de l’Union Maronite du Canada j aimerais saisir l occasion de
l’élection de Monsieur Sami Gemayel à la tête des Kataeb pour vous féliciter
pour cet excellent choix.
Ayant connu personnellement Pierre son frère, je ne peux qu’applaudir
le choix d’un leader Libanais qui aime sa Patrie tout en oeuvrant pour sa
pérennité . Le Liban a besoin d’hommes forts et patriotes pour assurer son
existence .Nous savons que le défi est de taille d’où l importance d une
collaboration étroite entre le Liban et l’expansion Libanaise à travers le
monde.
Que Dieu le garde et lui donne la force et la patience pour mener à terme
cette dure bataille.
Amitiés
Donald Jacques Edde MD
Président Union Maronite du Canada

Cher M. Sami Gemayel,
Nous sommes réjouis de votre nouvelle élection à titre de chef du Parti
Kataeb,. Nous sommes confiants que votre ardeur, votre dévouement et
votre engagement à défendre, sans relâche, la Liberté et la Démocratie sont
les meilleurs garants d’un Liban digne de fierté et de respect.
Félicitations et bon courage.
__________________________________________
Joseph Daoura, avocat, LL.B, D.E.A
Conseiller municipal de la Ville de Mont Royal
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