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 ياألسترال –بالوفد اللبناني  يحتفيالمجلس اإلغترابي اللبناني 

  حكمت عبيد

 

أقام المجلس اإلغترابي اللبناني لألعمال، امس، حفل استقبال على شرف الوفد األسترالي لرجال 

 يزور لبنان بمناسبة مؤتمر الطاقة اللبنانية بدعوة من وزارة الخارجية اللبنانية.األعمال المغتربين ،والذي 

حضر الحفل السفير األسترالي في لبنان غلين ميلز، امين السر التنفيذي العام التنفيذي للمجلس 

 المهندس غياث الرفاعي، الى حشد من اعضاء المجلس والمغتربين.

ألسترالي رحب المهندس غياث بالوفد األسترالي مؤكدا على عمق بعد النشيدين الوطنيين اللبناني وا

 األسترالية وضرورة تطويرها لمصلحة البلدين. –العالقات اللبنانية 

تاله المهندس غسان شقور الذي قدم للحضور مشروع بيت المغترب الذي ينوي المجلس اإلغترابي 

للمشروع وما يتضمنه من فندق ومكاتب وشرح المهندس شقور الرسوم الهندسية   اللبناني تنفيذه.

عمل ومركز معلوماتية باإلضافة الى متحف لإلغتراب اللبناني من قدموس حتى يومنا هذا، كما 

 تصور البيت اإلغترابي لكل الخدمات الترفيهية المرتبطة بالمشروع.  يتضمن

ح شعب لبنان فرصته كي األسترالي متمنيا أن يمن –وتحدث ختاما فادي الذوقي بإسم الوفد اللبناني 

 ينعم باإلستقرار الدائم ومواجهة األزمات اإلقتصادية والسياسية التي تعصف به.

وحث الذوقي اللبنانيين على التغيير في السياسات، متسائال هل يعقل انه ال يوجد ماء او كهرباء في 

 لبنان؟

 العودة الى وطنهم األم.ودعا الذوقي لتوفير بيئة مالئمة لدعوة ماليين من اللبنانيين الى 

 وكان الوفد قد زار قبل ظهر أمس،غرفة طرابلس ولبنان الشمالي حيث إلتقى رئيسها توفيق دبوسي.

وسلط دبوسي في كلمة ترحيبية "الضوء على مكامن القوة اإلقتصادية التي تمتلكها مدينة طرابلس 

"فطرابلس كما نعلم جميعنا هي  والخصائص التي تمتاز بها مختلف المناطق الشمالية المحيطة بها.

مدينة إستراتيجية تحتضن مرافق ومؤسسات عامة ،وخاصة مرفأ طرابلس الذي بات لديه رصيف 



للحاويات والمنطقة اإلقتصادية الخاصة وهو مشروع إستثماري جاذب ومتحرر من كافة القيود التشريعية 

لعام، وكذلك معرض رشيد كرامي الدولي التقليدية، وغير خاضع لألعمال الروتينية الخاصة بالقطاع ا

ومطار الرئيس رينه معوض وسكة حديدية للقطار تسهل النقل التجاري الداخلي من المرفأ حتى 

الحدود مع سوريا، كما يلعب القطاع الخاص دورا حيويا فيها ولها مكانتها في بنية اإلقتصاد اللبناني 

 وريا والعراق".وسيكون لها دور متقدم في مشاريع إعادة إعمار س

من جهته، شكر الذوقي لدبوسي حفاوة اإلستقبال الذي أحيط به والوفد الزائر، وقال: "إذا كان تعداد 

ألف فرد فإن نسبة ستين بالمئة من هذا العدد هم من شمال لبنان،  055الجالية اللبنانية يناهز 

تلكونها أو من حيث الخبرة في ويشكلون طاقة للبنان، ومصدر ثروة إن من حيث حجم الثروات التي يم

 الحياة اإلقتصادية والتجارية".

واضاف: "أعتقد أن غالبية الوفد تود معرفة كيفية وسبل اإلستثمار، وكيف يمكنهم أيضا الحصول على 

المعلومات المساعدة على تشجيعهم على اإلستثمار في بلدهم األم، ونحن نقف على أفكار وآراء 

كافح وناضل من أجل وضع طرابلس ولبنان الشمالي على خارطة اإلهتمام الرئيس دبوسي، وهو الذي 

 الدولي، وبشكل خاص على خارطة جذب اإلستثمارات".

وتابع: "تبقى الضرورة الملحة في إحداث تغيير في العقلية السياسية، ألن ما يحصل في لبنان من 

 أمام الرأي العام الدولي". سلبيات تنسحب تلقائيا على إمتداد ساحات اإلنتشار ونصبح محرجين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حفل استقبال للمجلس االغترابي اللبناني على شرف الوفد االوسترالي لرجال 
 األعمال المغتربين

 04:06الساعة  6402أيار  40األربعاء 

 الوكالة الوطنية

ال االوسترالي لرجأقام "المجلس االغترابي اللبناني لألعمال" حفل استقبال على شرف الوفد  -وطنية 

الحمراء، بحضور السفير االوسترالي في  -األعمال المغتربين، مساء اليوم، في فندق "البريستول" 

 .بيروت غلين مايلز، وعدد من الشخصيات القنصلية واالعالمية

 

 الرفاعي

لمة رحب ك بعد النشيدين الوطني اللبناني واالوسترالي، ألقى أمين السر التنفيذي للمجلس غياث الرفاعي

فيها بالوفد االوسترالي وقال:" من واجبنا وهدفنا الرئيسي في المجلس هو جمع رجال االعمال اللبنانيين 

 ."من جميع أنحاء العالم، وخلق منصات اعمال لهم "، معتبرا ان "لبنان ال يعمر اال بأهله وانتم اهله

 

 الذوقي

ارة المحامي فادي الذوقي كلمة أشاد فيها "بعقد ثم ألقى رئيس غرفة اوستراليا ولبنان للصناعة والتج

الشراكة اللبنانية االوسترالية"، معربا عن سروره بأن "الهدف الذي يجمعنا هو لمنطقة لبنان والمغتربين 

اللبنانيين والبلدان التي يتواجدون فيها"، الفتا الى "أهمية التحرك للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية 

 ."بل أن تنهار على رؤوس الجميعوتفعيل المؤسسات ق

 

 شكور

ثم كانت كلمة رئيس لجنة االستشارات الهندسية والعقارية المهندس غسان شكور تناول فيها تفاصيل 

مشروع "بيت المغترب، الذي سيتم بناؤه بين منطقتي سن الفيل وبيت مري، ويضم متحفا وفندقا ضخما 

دارية أمام المغتربين لالستثمار في لبنان، كما يوجد من خمس نجوم، وفيه مكاتب تسهل االجراءات اال

  ."صاالت معارض ومراكز استعالم وأبحاث ومكتبة عامة

 

 


