
2016لقاء المغتربین   
2016 آب 9فندق المونرو ، 

 المغتربون اللبنانیون ھم جمیعاً مدعوون

  كمؤسسة خاصة ال تبغي الربح،1999تم تأسیس المجلس االغترابي اللبناني لألعمال في عام 
لق عالم وـخ حاء اـل یع أـن من جـم ناني  أصل لـب من  حدرین  مال المـت رجال األـع مع  إلى ـج ھا  في عمـل ھدف   ـت
یات عات والجاـل مع المـجلس المجتـم ما یـج ھم. ـك ما بیـن اریة واالستثماریة فـی وسیع العالقات التـج  أرضیة لـت
صادیة واالجتماعـیة قرارات االقـت في اـل تأثیر والمـشاركة  واحد لـل صوت  نان لیكـونوا  خارج لـب یة   اللبناـن

والسیاسیة في بالد االغتراب التي تحتضنھم.

 مرتكزاً على نجاحات مؤتمرات "بالنیت لیبانون" السابقة ، یفتخر المجلس اإلغترابي اللبناني لألعمال
قاء الـمغتربین  ھار الثالثاء 2016بتنـظیم " ـل الذي سیعقد ـن مونرو  ـبیروت ،2016 آب 9 " ،  ندق  في ـف   

. بعد الظھر ، یلیھ جولة سیاحیة في المواقع التاریخیة في لبنان2:00 صباحاً ولغایة 9:30من 

  آمال قدیمة ورغبة مـتجذرة لتكوین لبنانمـتشابكة مع ھذا الحدث السنوي ھو تعبیر عن رؤیة جدیدة ،
ومات ، بادل المعـل ً ، وبـت سویا ناني بالتفـاعل  شار اللـب قي تـسمح لإلنـت تأمین فـسحة تال من خالل   جـدید ، 
شات في  المناـق من المـشاركة  یة ، وللتمـكن  خدمات اللبناـن وجات واـل سویق المنـت یات لـت صّي اإلمكاـن  وبتـق

حول قضایا أساسیة كحق اإلقتراع للمغترب اللبناني.

خبراتكم ومقـتـرحاتكم خالل  ندعوكم لـمـشاركتنا  غترابي اللـبـناني لألـعـمال ،   الـلـقاءفـبـإسم المـجـلس اإل
 .2016 آب 9االغترابي للمجلس المقرر في بیروت بتاریخ 

إلى الـئـحة أسماء الـمـشاركین ـلـضمّھم  ھذا اـلـحدث ، ـكـما ـنـأمل ـتـزویدنا بالـئـحة  في   ـنـأمل ـمـشاركتكم 
الحضور. و سنبادر إلى تزویدكم بتفاصیل البرنامج الحقاً. 
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  :     برنامج الجلسة األولى
" حقّ الجنسیة للمغترب اللبناني " .-
" أإلنتخابات وحقّ اإلقتراع للمغتربین اللبنانیین".-

   :     برنامج الجلسة الثانیة
مع الـمـغتربین- وتدعیم الـتـواصل   سـیـاسة الحـكـومة اللبناـنـیة لـتـشجیع وتفـعـیل اـلـسیاحة ، 

اللبنانیین.

سیاحة لبنانیة :
. : زیارة مغارة جعیتا ، وزیارة قلعة جبیل األثریة2016 آب 10األربعاء 

رسالة ،2016 ـتموز 15أشكر وأقدّر ـتجاوبكم وردّـكم ـقبل  إرسال  ید ـمشاركتكم عبر    ـكما أتـمنى تأـك
               info@libc.net  libcenews@gmail.comإلكترونیة على البرید اإللكتروني   

366053 1 961+  أو عبر اإلتصال برقم الھاتف :
         

.شكراً إلھتمامكم ، متمنیاً لكم تمضیة وقت جمیل ومثمر خالل ھذا الحدث 

 نسیب فوّازد.

رئیس

المجلس االغترابي اللبناني لالعمال 
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