
 

 

 

 

نديم  القاضي سهيل  ال���وزراء  مجلس  عّين 
عبود رئيسًا لمجلس القضاء االعلى.

وفي ما يأتي سيرته الذاتية:
ب��ل��دة عين  م��ن  م��ول��ود ف��ي 1959/6/20، 

كفاع - قضاء جبيل.
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بيروت - 1988.
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1993/10/26 لغاية 1997/10/16.
عضو في محكمة الدرجة األولى في بيروت 
- الغرفة األولى الناظرة في قضايا االفالس 

من 1990/9/22 لغاية 1993/10/26.
المصرفية  ال��خ��اص��ة  المحكمة  ف��ي  ع��ض��و 
ورئ��ي��س  م��ن��ذ 1992/1/25  األول����ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
لغاية   1996 من  باإلنتداب  المحكمة  ه��ذه 

.2014
مدير  ب��ه��ا:  ال��ت��ي كلف  األخ���رى  المهمات 
م��ع��ه��د ال�������دروس ال��ق��ض��ائ��ي��ة م��ن��ذ 2008، 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ت��أدي��ب��ي ل��ل��م��س��اع��دي��ن 
القضائيين من 2002 لغاية  2008، عضو 

ال��م��ج��ل��س ال���ت���أدي���ب���ي ل��ل��ق��ض��اة م���ن 2008 
العربية  المحكمة  ف��ي  ع��ض��و   ،2018 ل��غ��اي��ة 
ل��الس��ت��ث��م��ار ل���س���ن���وات ع�����دة، ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة 
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الخاصة  الوطنية  اللجنة  في  عضو  العدالة، 
بمكافحة تبييض األم��وال من 2008 لغاية 
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م��ه��م��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: اس���ت���اذ م��ح��اض��ر في 
محاضر  اس��ت��اذ  القضائية،  ال���دروس  معهد 

في جامعة الروح القدس الكسليك.
ل��ه دراس����ات وم��ق��االت ق��ان��ون��ي��ة ع���دة في 
م��واض��ي��ع االف�����الس وت���وق���ف ال��م��ص��ارف عن 
الدفع والتنفيذ والتحكيم ومكافحة الفساد 

في القضاء.

عويدات
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��ت��م��ي��ي��زي ال��ج��دي��د غسان 
)الشوف(،  بلدة شحيم  من  عويدات  منيف 
لينا  ال��س��ي��دة  م���ن  م��ت��أه��ل  م��وال��ي��د 1965. 
مدرسة  تلميذ  اوالد.  ثالثة  ولهما  عويدات 
سيدة الجمهور. نال اجازة الحقوق في قسم 
القانون الدولي الخاص من جامعة القديس 

ي��وس��ف، وش��ه��ادة ف��ي ال��ق��ان��ون العدلي من 
معهد الدروس القضائية، وشهادة مرادفة 
باريس.  في  القضائية  ال���دروس  معهد  من 

مجاز في ادارة االعمال. 
م��ل��ف مخيم نهر  ف��ي  ع��دل��ي��ًا  ع��ّي��ن محققًا 
التحقيق  قاضي  مهمات  توليه  أثناء  البارد 
االول في بيروت. تنقل في مراكز قضائية 
عدة فعّين محاميًا عامًا استئنافيًا في جبل 
ل��ب��ن��ان، ث��م مدعيًا ع��ام��ا ف��ي الجبل ب��االن��اب��ة، 
ف���ق���اض���ي���ا ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ال���ج���ب���ل ورئ���ي���س���ًا 
ع��ّي��ن قاضي  ث��م  ف��ي��ه.  ال��ت��أدي��ب��ي  للمجلس 
ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ع��دم��ا 
كان شغل العضوية في محكمتي االفالس 
الوطنية  اللجنة  عضوية  ويشغل  وال��غ��ش. 

لمكننة وزارة العدل. 
يهتم بالبرمجة والنظم المعلوماتية، وهو 
استاذ محاضر في قانون اصول المحاكمات 
الجزائية في الكلية الحربية. يتقن الفرنسية 

واالنكليزية.

رئيس مجلس القضاء األعلى واملدعي العام التمييزي

مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
أطلــق مستشــفى أوتيــل ديــو دو فرانــس يــوم الثالثــاء 10 أيلــول 2019 يف فنــدق »لــو غربيــال« 
احلفــل الســنوي األول لتكــرمي شــركائه يف القطــاع الصّحــي مــن هيئــات ضامنة وشــركات 
تأمــن. وحضــر احلفــل ممّثــل قائــد اجليــش ومديــر عــام تعاونيــة موظفــي الدولــة الدكتــور 
يحيــى خميــس وممّثــل مديــر عــام األمــن الداخلــي وممّثــل مديــر عــام األمــن العــام وممّثــل 
مديــر عــام أمــن الدولــة وممّثــل مديــر عــام اجلمــارك وممّثلــو الهيئــات الصحيــة واإلدارات 

العامــة، باإلضافــة إىل مــدراء وممّثلــن شــركات التأمــن.
ويف هــذه املناســبة، ألقــى رئيــس جامعــة القّديــس يوســف ورئيــس جملــس إدارة 
مستشــفى أوتيــل ديــو الربوفيســور األب ســليم دكاش اليســوعي كلمــة رّحــب فيهــا 
بشــركاء املستشــفى الذيــن يعملــون هــم أيًضــا مــن أجــل حتقيــق الهــدف نفســه، وهــو 
تأمــن راحــة املريــض مهمــا كان. ثــّم شــكر كل الطاقــم الطبــي والتمريضــي واإلداري يف 
أوتيــل ديــو. وأّكــد أّن: »خيارنــا يف املستشــفى يرتكــز علــى االهتمــام بــكل مريــض ورعايته، 

ســواء كان مضمونــً أو ال مــن قبــل الهيئــات الضامنــة العاّمــة أو اخلاّصــة.«
ــة  ــو الفرص ــن أوري ــيدة مارت ــس الس ــو دو فران ــل دي ــفى أوتي ــة مستش ــت رئيس واغتنم
ــن  ــت ع ــا وأعرب ــه به ــى ثقت ــكرت األب دّكاش عل ــرمي وش ــور الك ــً باحلض ــي أيض ــب ه لرتّح

ــو. ــل دي ــة أوتي ــن عائل ــي ضم ــفائي جامع ــز إستش ــل يف مرك ــا بالعم فخره
ــر الشــؤون املاليــة واحملاســبّية يف املستشــفى الســيدة رميــا  بدورهــا، عرضــت مدي
بجــك أهــّم األرقــام واإلحصــاءات املتعّلقــة بنتائــج الشــركات، ثــّم مّت تقــدمي اجلوائــز، فحّلــت 
 Best يف املرتبــة الثانيــة، وشــركة GlobeMed يف املرتبــة األوىل، وشــركة Nextcare شــركة
ــفى  ــراه املستش ــم أج ــب تقيي ــز بحس ــاب املراك ــة. مّت احتس ــة الثالث Assistance يف املرتب
يرتكــز علــى مؤشــرات األداء األساســية )KPI( الرائــدة واملعتمــدة ألّول مــّرة يف القطــاع 
الصحــي يف لبنــان. كمــا أّنــه مّت تســليط الضــوء علــى ميــزات شــركات التأمــن والهيئــات 
الضامنــة األخــرى وتكرميهــا بنــاء علــى تعاونهــا ومســاهمتها يف ضمــان خدمــات صّحيــة 

جملتمــع أفضــل. 
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احلفــل الســنوي األول لتكــرمي شــركائه يف القطــاع الصّحــي مــن هيئــات ضامنة وشــركات 
تأمــن. وحضــر احلفــل ممّثــل قائــد اجليــش ومديــر عــام تعاونيــة موظفــي الدولــة الدكتــور 
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مستشــفى أوتيــل ديــو الربوفيســور األب ســليم دكاش اليســوعي كلمــة رّحــب فيهــا 
بشــركاء املستشــفى الذيــن يعملــون هــم أيًضــا مــن أجــل حتقيــق الهــدف نفســه، وهــو 
تأمــن راحــة املريــض مهمــا كان. ثــّم شــكر كل الطاقــم الطبــي والتمريضــي واإلداري يف 
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ــة  ــو الفرص ــن أوري ــيدة مارت ــس الس ــو دو فران ــل دي ــفى أوتي ــة مستش ــت رئيس واغتنم
ــن  ــت ع ــا وأعرب ــه به ــى ثقت ــكرت األب دّكاش عل ــرمي وش ــور الك ــً باحلض ــي أيض ــب ه لرتّح

ــو. ــل دي ــة أوتي ــن عائل ــي ضم ــفائي جامع ــز إستش ــل يف مرك ــا بالعم فخره
ــر الشــؤون املاليــة واحملاســبّية يف املستشــفى الســيدة رميــا  بدورهــا، عرضــت مدي
بجــك أهــّم األرقــام واإلحصــاءات املتعّلقــة بنتائــج الشــركات، ثــّم مّت تقــدمي اجلوائــز، فحّلــت 
 Best يف املرتبــة الثانيــة، وشــركة GlobeMed يف املرتبــة األوىل، وشــركة Nextcare شــركة
ــفى  ــراه املستش ــم أج ــب تقيي ــز بحس ــاب املراك ــة. مّت احتس ــة الثالث Assistance يف املرتب
يرتكــز علــى مؤشــرات األداء األساســية )KPI( الرائــدة واملعتمــدة ألّول مــّرة يف القطــاع 
الصحــي يف لبنــان. كمــا أّنــه مّت تســليط الضــوء علــى ميــزات شــركات التأمــن والهيئــات 
الضامنــة األخــرى وتكرميهــا بنــاء علــى تعاونهــا ومســاهمتها يف ضمــان خدمــات صّحيــة 

جملتمــع أفضــل. 
بيان

 

 

 

 

نديم  القاضي سهيل  ال���وزراء  مجلس  عّين 
عبود رئيسًا لمجلس القضاء االعلى.

وفي ما يأتي سيرته الذاتية:
ب��ل��دة عين  م��ن  م��ول��ود ف��ي 1959/6/20، 

كفاع - قضاء جبيل.

متأهل وله ولدان.
ي��ح��م��ل اج�������ازة ف����ي ال���ح���ق���وق م����ن ج��ام��ع��ة 
  1981 - ب����ي����روت  ف����ي  ي����وس����ف  ال����ق����دي����س 
ودي���ب���ل���وم م��ع��ه��د ال������دروس ال��ق��ض��ائ��ي��ة في 

بيروت - 1988.
نال تنويهين من رئيس مجلس القضاء 
ال��ع��دل، ووس����ام االستحقاق  األع��ل��ى ووزي����ر 

الفرنسي.
رئيس محاكم االستئناف في بيروت منذ 

.2017/10/10
في  المدنية  االستئناف  محكمة  رئيس 

م��ن 2003/10/24  ال��راب��ع��ة،  الغرفة  ب��ي��روت- 
لغاية 2017/10/10.

رئ����ي����س م���ح���ك���م���ة ال������درج������ة األول���������ى ف��ي 

الناظرة في قضايا  األول��ى  الغرفة  بيروت – 
االس���ت���ئ���ن���اف وال���ت���ح���ك���ي���م وال����م����ص����ارف م��ن 

1997/10/16 لغاية 2003/10/24.
ق�����������اض م������ن������ف������رد ف��������ي ك����������س����������روان م���ن 

1993/10/26 لغاية 1997/10/16.
عضو في محكمة الدرجة األولى في بيروت 
- الغرفة األولى الناظرة في قضايا االفالس 

من 1990/9/22 لغاية 1993/10/26.
المصرفية  ال��خ��اص��ة  المحكمة  ف��ي  ع��ض��و 
ورئ��ي��س  م��ن��ذ 1992/1/25  األول����ى  ال��ه��ي��ئ��ة 
لغاية   1996 من  باإلنتداب  المحكمة  ه��ذه 

.2014
مدير  ب��ه��ا:  ال��ت��ي كلف  األخ���رى  المهمات 
م��ع��ه��د ال�������دروس ال��ق��ض��ائ��ي��ة م��ن��ذ 2008، 
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س ال��ت��أدي��ب��ي ل��ل��م��س��اع��دي��ن 
القضائيين من 2002 لغاية  2008، عضو 

ال��م��ج��ل��س ال���ت���أدي���ب���ي ل��ل��ق��ض��اة م���ن 2008 
العربية  المحكمة  ف��ي  ع��ض��و   ،2018 ل��غ��اي��ة 
ل��الس��ت��ث��م��ار ل���س���ن���وات ع�����دة، ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة 

الوطنية العربية لتطوير مبادئ حسن سير 
الخاصة  الوطنية  اللجنة  في  عضو  العدالة، 
بمكافحة تبييض األم��وال من 2008 لغاية 

.2011
م��ه��م��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: اس���ت���اذ م��ح��اض��ر في 
محاضر  اس��ت��اذ  القضائية،  ال���دروس  معهد 

في جامعة الروح القدس الكسليك.
ل��ه دراس����ات وم��ق��االت ق��ان��ون��ي��ة ع���دة في 
م��واض��ي��ع االف�����الس وت���وق���ف ال��م��ص��ارف عن 
الدفع والتنفيذ والتحكيم ومكافحة الفساد 

في القضاء.

عويدات
ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��ت��م��ي��ي��زي ال��ج��دي��د غسان 
)الشوف(،  بلدة شحيم  من  عويدات  منيف 
لينا  ال��س��ي��دة  م���ن  م��ت��أه��ل  م��وال��ي��د 1965. 
مدرسة  تلميذ  اوالد.  ثالثة  ولهما  عويدات 
سيدة الجمهور. نال اجازة الحقوق في قسم 
القانون الدولي الخاص من جامعة القديس 

ي��وس��ف، وش��ه��ادة ف��ي ال��ق��ان��ون العدلي من 
معهد الدروس القضائية، وشهادة مرادفة 
باريس.  في  القضائية  ال���دروس  معهد  من 

مجاز في ادارة االعمال. 
م��ل��ف مخيم نهر  ف��ي  ع��دل��ي��ًا  ع��ّي��ن محققًا 
التحقيق  قاضي  مهمات  توليه  أثناء  البارد 
االول في بيروت. تنقل في مراكز قضائية 
عدة فعّين محاميًا عامًا استئنافيًا في جبل 
ل��ب��ن��ان، ث��م مدعيًا ع��ام��ا ف��ي الجبل ب��االن��اب��ة، 
ف���ق���اض���ي���ا ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ال���ج���ب���ل ورئ���ي���س���ًا 
ع��ّي��ن قاضي  ث��م  ف��ي��ه.  ال��ت��أدي��ب��ي  للمجلس 
ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال��م��ح��ك��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ع��دم��ا 
كان شغل العضوية في محكمتي االفالس 
الوطنية  اللجنة  عضوية  ويشغل  وال��غ��ش. 

لمكننة وزارة العدل. 
يهتم بالبرمجة والنظم المعلوماتية، وهو 
استاذ محاضر في قانون اصول المحاكمات 
الجزائية في الكلية الحربية. يتقن الفرنسية 

واالنكليزية.

رئيس مجلس القضاء األعلى واملدعي العام التمييزي

مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
أطلــق مستشــفى أوتيــل ديــو دو فرانــس يــوم الثالثــاء 10 أيلــول 2019 يف فنــدق »لــو غربيــال« 
احلفــل الســنوي األول لتكــرمي شــركائه يف القطــاع الصّحــي مــن هيئــات ضامنة وشــركات 
تأمــن. وحضــر احلفــل ممّثــل قائــد اجليــش ومديــر عــام تعاونيــة موظفــي الدولــة الدكتــور 
يحيــى خميــس وممّثــل مديــر عــام األمــن الداخلــي وممّثــل مديــر عــام األمــن العــام وممّثــل 
مديــر عــام أمــن الدولــة وممّثــل مديــر عــام اجلمــارك وممّثلــو الهيئــات الصحيــة واإلدارات 

العامــة، باإلضافــة إىل مــدراء وممّثلــن شــركات التأمــن.
ويف هــذه املناســبة، ألقــى رئيــس جامعــة القّديــس يوســف ورئيــس جملــس إدارة 
مستشــفى أوتيــل ديــو الربوفيســور األب ســليم دكاش اليســوعي كلمــة رّحــب فيهــا 
بشــركاء املستشــفى الذيــن يعملــون هــم أيًضــا مــن أجــل حتقيــق الهــدف نفســه، وهــو 
تأمــن راحــة املريــض مهمــا كان. ثــّم شــكر كل الطاقــم الطبــي والتمريضــي واإلداري يف 
أوتيــل ديــو. وأّكــد أّن: »خيارنــا يف املستشــفى يرتكــز علــى االهتمــام بــكل مريــض ورعايته، 

ســواء كان مضمونــً أو ال مــن قبــل الهيئــات الضامنــة العاّمــة أو اخلاّصــة.«
ــة  ــو الفرص ــن أوري ــيدة مارت ــس الس ــو دو فران ــل دي ــفى أوتي ــة مستش ــت رئيس واغتنم
ــن  ــت ع ــا وأعرب ــه به ــى ثقت ــكرت األب دّكاش عل ــرمي وش ــور الك ــً باحلض ــي أيض ــب ه لرتّح

ــو. ــل دي ــة أوتي ــن عائل ــي ضم ــفائي جامع ــز إستش ــل يف مرك ــا بالعم فخره
ــر الشــؤون املاليــة واحملاســبّية يف املستشــفى الســيدة رميــا  بدورهــا، عرضــت مدي
بجــك أهــّم األرقــام واإلحصــاءات املتعّلقــة بنتائــج الشــركات، ثــّم مّت تقــدمي اجلوائــز، فحّلــت 
 Best يف املرتبــة الثانيــة، وشــركة GlobeMed يف املرتبــة األوىل، وشــركة Nextcare شــركة
ــفى  ــراه املستش ــم أج ــب تقيي ــز بحس ــاب املراك ــة. مّت احتس ــة الثالث Assistance يف املرتب
يرتكــز علــى مؤشــرات األداء األساســية )KPI( الرائــدة واملعتمــدة ألّول مــّرة يف القطــاع 
الصحــي يف لبنــان. كمــا أّنــه مّت تســليط الضــوء علــى ميــزات شــركات التأمــن والهيئــات 
الضامنــة األخــرى وتكرميهــا بنــاء علــى تعاونهــا ومســاهمتها يف ضمــان خدمــات صّحيــة 

جملتمــع أفضــل. 
بيان
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