كلمة معالي وزير األشغال العامة والنقل
ألقاها مدير عام الطيران المدني
السيد دانيال الهيبي

حضرة معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن
سعادة المدراء العامون وممثلو وزراء التجارة والزراعة والمال
حضرة كبار المسؤولين المشاركين من الجمارك والمرافىْ والمنظمات الدولية
حضرة رئيس وأعضاء نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان  ،وممثلو النقابات
العاملة في مجال النقل
حضرة القيادات األمنية والرسمية
أيها الحضور الكريم
يشرفني تمثيل معالي وزير األشغال العامة والنقل األستاذ غازي زعيتر  ،لحضور هذا المؤتمر
السنوي الخامس الذي تنظمونه اليوم تحت عنوان (إحتضان التغيير  ،مواجهة" للتحدي ).
ليس بالكثير على نقابتكم الكريمة  ،أن تسعى الى التغيير والتحدي في ظل الظروف الصعبة التي يمر
بها لبنان اليوم  ،على الصعيد السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي .
فإن التحدي الكبير  ،هو أ ن نبقى على ايماننا الراسخ بلبنان الواحد  ،رغم األزمات الكبيرة التي تحيط
بنا من كل جانب وصوب.

والتحدي األكبر  ،أن نبقى على أملنا في التغيير للنهوض من كبوتنا السياسية واإلقتصادية
واإلجتماعية .
إن قطاع النقل له دور كبير على المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي والعمراني  ،فالنمو واإلزدهار
اللذان يتحققان في هذا القطاع  ،يمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات األخرى  ،وينعكس مساهمة"
كبيرة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة للعائدات المالية .
إن هذا اقطاع له دور كبير في ربط مناطق اإلنتاج بمناطق اإلستهالك  ،وبالتالي يوفر فرص عمل
كبيرة في مجال النقل ذاته أو مجاالت أخرى مرتبطة به  ،وبذلك يساهم في حل مشكلة البطالة
ويساهم في تدعيم اإلزدهار.
إن وزارة األشغال العامة والنقل ،إدراكا" منها لواجبها األساسي في تطوير وتنظيم هذا القطاع
بجميع فروعه الجوية والبرية والبحرية  ،فهي تشارك اليوم في هذا المؤتمر الى جانب الوزارات
المعنية بشؤون اإلقتصاد والتجارة والزراعة والمال  ،وجميع المعنيين الرسميين من القطاع العام
والخاص والمنظمات الدولية والنقابات  ،خاصة" نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في
لبنان المنظمة لهذا المؤتمر  ،لتقف على إحتياجات هذا القطاع  ،بما يخدم اإلقتصاد الوطني ويحقق
التكامل واإلندماج اإلقتصادي .
أتمنى لهذا المؤتمر النجاح في تحقيق أهدافه ،والوصول الى نتائج ايجابية ومثمرة  ،وشكرا" .

