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 حفل تكريم لعدد من أبناء الجالية . 
 

ام الس��فير ، أق�� وزي��ر الخارجي��ة والمغت��ربين األس��تاذ جب��ران باس��يل بن��اء لتوجيه��ات مع��الي •
مب�دعين والناش�طين حف�ل تك�ريم لع�دد م�ن ال 4/9/2016ف�ي األحد  مساء الدكتور علي عجمي

أو ، ا ف���ي مج���االت متنوع���ة تق���ديراً النج���ازاتهم الت���ي حققوه���، م���ن أبن���اء الجالي���ة اللبناني���ة 
 للنشاطات الكبيرة التي قاموا بها .

 ، ك���ان ف���ي طليع���تهم المكّرم���ون أنفس���هم اً شخص��� 150حض���ر حف���ل التك���ريم م���ا يق���رب م���ن  •
وس���فراء ك���ل م���ن الع���راق ، وع���دد م���ن رج���ال ال���دين المس���لمين والمس���يحيين  ، وع���ائالتهم

ال�ى رؤس�اء وممثل�ي الجمعي�ات وفلسطين والجزائر والق�ائم بأعم�ال س�فارة الكوي�ت ، إض�افة 
كما شاركت وفود أتت م�ن أم�اكن نائي�ة  واألندية واالحزاب والمؤسسات اللبنانية في السويد .

 عن العاصمة ستوكهولم .
التنس�يق  فيها ع�ن كلمة تحّدث ل السفيرالنشيد الوطني اللبناني ، إرتج وبعد، في بداية الحفل  •

، والسياسة المتّبعة من قبل  الخارجية والمغتربين ووزارة السفارة في السويدالمتواصل بين 
مع��الي ال��وزير باس��يل للبح��ث ع��ن الطاق��ات االبداعي��ة م��ن أبن��اء الجالي��ة اللبناني��ة ف��ي الخ��ارج 

وأن تكريم المبدعين هو ف�ي الوق�ت نفس�ه ، ه المغتربين ئأن لبنان يكبر بأبنا هم . وأّكدوتكريم
 ونة في قلوبهم ال تتوقف عن التوهج .هم إلى جعل لبنان أيقودعا تكريم للوطن .

، وهي عبارة عن لوحات م�ن  شطيندروع التكريم للمبدعين والنا السفير عجمي بعد ذلك قّدم •
 ال. كم�ا ت�) النب�ي(خشب األرز طُبَِع عليه�ا ص�ورة ل�ـجبران خلي�ل جب�ران ومق�اطع م�ن رائعت�ه 

المج�ال للتح�ّدث  نهملك�ل واح�د م� ىمسيرة ك�ل م�ن المك�ّرمين ، وأعط�عن  مختصرةمقتطفات 
 . أمام الحاضرين بما يرغب

 فهم : ، وقد بلغ عددهم إثني عشر، أما المكّرمون  •
 والش��خير ـ�� ال��دكتور انط��وان الخ��وري ، النجازات��ه ف��ي مج��ال معالج��ة إض��طرابات الت��نفس

Sleeping Disorder Apnea . 
 ، Imaging Systemـ المهندس بيار الزوقي ، البتك�اره نظ�ام التص�وير لله�اتف المحم�ول 

 .في العالم  از من أجهزة الهواتف الذكيةهأكثر من ملياري جفي حالياً  ستخدموالذي يُ 
ـ الدكتور روجيه جرج�ي ، لكون�ه أول ج�راح ف�ي الس�ويد واس�كندنافيا يق�وم ب�إجراء العملي�ات 

 ، ويدّرب المستشفيات عليه . Robotالجراحية باستخدام الـ 
وإج��راء ،  DNAـ�� ال��دكتور س��امر منص��ور يم��ين ، النجازات��ه ف��ي حق��ل الحم��ض الن��ووي 

 إختبارات لشخصية االنسان وسلوكه من خاللها .
ـ االعالمي طوني زيتو ، لنشاطه المتميز في المجال االعالمي في السويد من خالل التلفزيون 

 . Suryoyo Satالسرياني 
 5G المش��رفين عل��ى إط��الق وتس��ويق برن��امج ـ�� المهن��دس عفي��ف عس��يران ، لكون��ه أح��د 

 ريكسون .أالذي ترّوجه شركة لإلنترنت ، و
ه أول شركة في العالم لتخ�زين العيّن�ات الطبي�ة والكيميائي�ة ئنشاـ المهندس علي اسماعيل ، إل

 بحاث والمؤسسات الطبية والمختبرات العلمية .الدقيقة والحساسة التي تحّضرها مراكز األ



   EMBASSY OF LEBANON 
 

        STOCKHOLM    

 ســـــــــــــــــــــــــفـارة لبنـــــــــــــــــان      

 مــهولـتوكــس          
            

_________  ________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

العديد من المؤسس�ات التجاري�ة ، وأبرزه�ا الصفار ، لنجاحه مع أشقائه في  هندس قصيّ ـ الم
تحويل تجارة بسيطة لبيع الساعات ليصبحوا مالكين ألكبر شبكة من محالت بيع الساعات في 

 . Ur& Pen السويد وفنلندا وهي :
م�ن أبن�اء الجالي�ة  ـ السيدة كارمن عبد األحد ، لنشاطها ال�دئوب ف�ي تق�ديم المس�اعدات للعدي�د

 وال سيّما العائالت المهّددة لإلبعاد من السويد .، اللبنانية 
لوص��وله ال��ى ُس��ّدة المس��ؤولية ف��ي مؤسس��تين س��ويديتين كبي��رتين ، ـ�� الس��يد م��ارون ع��ون 

   IFSوهم�ا مؤسس�ة، تساعدان رجال األعمال الجدد الوافدين ال�ى الس�ويد لمباش�رة أعم�الهم 
 . ALMIومؤسسة 

قتص�ادية لنشاطها الدؤوب والمتمي�ز ف�ي تعزي�ز ال�روابط اإل، ميشلين عطا هللا شحود  ـ السيدة
من رجال األعم�ال من خالل ترتيب زيارات وندوات لوفود ، ستثمارية بين لبنان والسويد واإل

 الى لبنان . ينسويديمن رجال األعمال الأو لوفود ، في السويد  ينبنانيللا
وذل�ك ، لكونه أول مؤسسة لبنانية ي�تم تش�كيلها ف�ي الس�ويد ، لم ـ النادي اللبناني في ستوكهو

 . 1978عام 
 الحضور الى عشاء على شرفهم . ا السفير عجميوفي نهاية االحتفال دع
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