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 النهار
  25940العدد  - 83السنة  - 2016آذار  30

 محلٌات

  محلٌات 

لمواصلة : كاغ ووفد الهٌئات فً السراٌا القصار
 المساعً مع الخلٌج

 

 

  (داالتً ونهرا). الرئٌس سالم ووفد الهٌئات االقتصادٌة
0  

 2016آذار  19

ٌواصل "ناشد رئٌس الهٌئات االقتصادٌة الوزٌر السابق عدنان القصار رئٌس الحكومة تمام سالم أن 
مساعٌه التً ٌبذلها بالتنسٌق مع رئٌس مجلس النواب نبٌه بري والمسؤولٌن كافة، إلعادة وصل ما انقطع 

مع دول مجلس التعاون الخلٌجً، خصوصاً فً ظل ارتفاع منسوب التوتر مع البلدان الخلٌجٌة التً لم 
 ."تكن ٌوماً سوى السند والداعم األكبر للبنان

فً ظل الظروف "وقال القصار إثر زٌارته سالم فً السراٌا على رأس وفد من الهٌئات إن الزٌارة تأتً 
ومنذ الٌوم األول لترؤسه حكومة المصلحة الوطنٌة، . غٌر الطبٌعٌة التً نعٌشها والتحدٌات التً نواجهها

عمل الرئٌس سالم على تطبٌق الشعار الذي رفعه قوالً وفعالً، وهو تحّمل وصبر وال ٌزال ٌتحّمل من 
أجل الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات، خصوصاً فً غٌاب الدور التشرٌعً والرقابً نتٌجة عدم عقد 

 ."جلسات للمجلس النٌابً، إلى جانب استمرار الفراغ فً موقع الرئاسة األولى
أكدنا فً اللقاء ضرورة مواصلة الجهود النتخاب رئٌس للجمهورٌة، خصوصاً أنه موضوع : "أضاف

أساسً ٌشّكل انطالقة لبنان مجددا، من جهته أكد الرئٌس سالم أنه ٌبذل جهوده فً هذا المجال، وبدورنا 

http://newspaper.annahar.com/section/21-??????
http://newspaper.annahar.com/section/21-??????
http://newspaper.annahar.com/section/21-??????
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 ."ندعو جمٌع األطراف السٌاسٌة المسؤولة الى القٌام بدورها النتخاب رئٌس
الجهود الجّبارة التً بذلها "ونّوه القصار بإقرار مجلس الوزراء خطة معالجة أزمة النفاٌات، مثّمناً 

أال تتم "، آمال "الرئٌس سالم مع القوى واألطراف السٌاسٌة كافة إلٌصال الملف إلى الخواتٌم السعٌدة
عرقلة تنفٌذ هذه الخطة، خصوصاً أن عدم إٌجاد حل لهذا الملف منذ تفاقمه، كانت له تداعٌات كارثٌة 

 .على لبنان واللبنانٌٌن
كذلك أبلغناه أننا نرغب فً تشكٌل وفد اقتصادي للقٌام بجولة على دول مجلس التعاون من أجل توضٌح 

الموقف اللبنانً، وتحدٌداً موقف رجال األعمال اللبنانٌٌن، مما آلت إلٌه العالقة بٌن لبنان وأشقائه 
الخلٌجٌٌن، خصوصاً أننا كلنا معنٌون الٌوم باجتراح الحلول التً قد تساعد على عودة العالقة مع دول 

مجلس التعاون الخلٌجً إلى سابق عهدها، نظراً إلى ما ٌجمع لبنان مع أشقائه الخلٌجٌٌن من عالقة 
 ."تارٌخٌة

 .والتقى سالم المنسقة الخاصة لألمم المتحدة سٌغرٌد كاغ، وتناوال األوضاع فً لبنان والمنطقة
ومن زوار السراٌا، بطل لبنان والعرب وآسٌا فً لعبة المبارزة أنطونً الشوٌري ترافقه والدته الزمٌلة 

حملة عكار "ندى صلٌبا الشوٌري، فً حضور وزٌر الشباب والرٌاضة عبد المطلب حناوي، ثم وفد من 
 .التً تضم ممثلٌن لهٌئات المجتمع المدنً فً محافظة عكار" لعٌونك توحدنا
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 القصبر يبلّغ صالم بجىلت خليجيت
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ئقزصبد   – 5 ػهٗ انصلذخ سقى 19-03-2016َشش ْزا انًقبل كٙ جشٚذح انغلٛش ثزبسٚخ 

 
 

ثذث سئٛظ يجهظ انٕصساء رًبو عالو، قجم ظٓش ايظ كٙ انغشاٚب 

ػذَبٌ انقصبس ػهٗ سأط « انٓٛئبد اإلقزصبدٚخ»انكجٛشح، يغ سئٛظ 

ٔكذ، كٙ انزذذٚبد انزٙ ٕٚاجٓٓب نجُبٌ، خصٕصب كٙ ضٕء األصيخ 

. انقبئًخ ثٍٛ نجُبٌ ٔدٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ 

ثزشكٛم ٔكذ اقزصبد٘، نهقٛبو »ٔاثهؾ انقصبس عالو ثشؿجخ انٓٛئبد 

ثجٕنخ ػهٗ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ يٍ أجم رٕضٛخ انًٕقق انهجُبَٙ 

ٔرذذٚذا يٕقق سجبل األػًبل انهجُبٍَٛٛ، يٍ يب آنذ ئنّٛ انؼالقخ ثٍٛ 

نجُبٌ ٔأشقبئّ انخهٛجٍٛٛ، خصٕصب ٔأَُب كهُّب يؼٌُٕٛ انٕٛو كٙ اجزشاح 

انذهٕل انزٙ قذ رغبػذ ػهٗ ػٕدح انؼالقخ يغ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ 

انخهٛجٙ ئنٗ عبثق ػٓذْب، َظشا نًب ٚجًغ نجُبٌ يغ أشقبئّ انخهٛجٍٛٛ 

يٍ ػالقخ ربسٚخٛخ كبَذ كٛٓب دٔل يجهظ انزؼبٌٔ دائًب ئنٗ جبَت نجُبٌ 

. «ٔقضبٚبِ

انطجٛؼٛخ كٙ ظم »ٔصق انقصبس انضٚبسح ئنٗ انشئٛظ عالو ثـ 

، يجذٚب «انظشٔف ؿٛش انطجٛؼٛخ انزٙ َؼٛشٓب ٔانزذذٚبد انزٙ َٕاجٓٓب

رقذٚشانٓٛئبد االقزصبدّٚخ نهشئٛظ عالو ٔدػًٓب نّ كٙ انخٛبساد انزٙ 

ل نزشؤعّ دكٕيخ انًصهذخ »ٚقٕو ثٓب، يشٛشا ئنٗ أَّّ  ّٔ يُز انٕٛو األ

انٕطُّٛخ، ػًم انشئٛظ ػهٗ رطجٛق انشؼبس انز٘ سكؼّ قٕال ٔكؼال، ْٕٔ 

http://assafir.com/TodayEdition.aspx?EditionDate=3/19/2016&Ref=Article
http://assafir.com/TodayEdition.aspx?EditionDate=3/19/2016&Ref=Article
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ًّم يٍ أجم انذلبظ ػهٗ يب رجقٗ يٍ  ًّم ٔصجش ٔيب ٚضال ٚزذ رذ

، كٙ ظم ؿٛبة انذٔس انزششٚؼٙ ٔانشقبثٙ، ْزا ئنٗ جبَت «يإعغبد

ضشٔسح يٕاصهخ »يإكذا . «اعزًشاس انلشاؽ كٙ يٕقغ انشئبعخ األٔنٗ

انجٕٓد الَزخبة سئٛظ نهجًٕٓسٚخ خبصخ ٔاَّ يٕضٕع اعبعٙ ٚشكم 

. «اَطالقخ نجُبٌ يٍ جذٚذ

يٍ جٓخ ثبَٛخ َِٕ انقصبس ثاقشاس يجهظ انٕصساء خطّخ يؼبنجخ أصيخ 

انُلبٚبد، يثًُب انجٕٓد انججّبسح انزٙ ثزنٓب انشئٛظ عالو يغ كبكخ انقٕٖ 

ٔاألطشاف انغٛبعٛخ، يٍ أجم ئٚصبل ْزا انًهق ئنٗ انخٕارٛى انغؼٛذح، 

ٌّ ػذو ئٚجبد دم  آيال أٌ ال رزى ػشقهخ رُلٛز ْزِ انخطّخ، خصٕصب ٔأ

نٓزا انًهق يُز رلبقًّ، كبَذ نّ رذاػٛبد كبسثّٛخ ػهٗ نجُبٌ 

. «ٔانهجُبٍَٛٛ

طبنجُب انشئٛظ عالو ثأٌ ٕٚاصم يغبػّٛ انزٙ ٚقٕو ثٓب »: ربثغ انقصبس

ثبنزُغٛق يغ انشئٛظ َجّٛ ثش٘ ٔكبكخ انًغإٔنٍٛ، إلػبدح ٔصم يب 

اَقطغ يغ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ، خصٕصب كٙ ظم اسرلبع 

يُغٕة انزٕرش يغ انجهذاٌ انخهٛجٛخ، انزٙ نى ركٍ ٕٚيب عٕٖ انغُذ 

. «ٔانذاػى األكجش نهجُبٌ
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طبنت سئٛظ انٓٛئبد اإلقزصبدٚخ انٕصٚش انغبثق ػذَبٌ انقصبس سئٛظ انذكٕيخ رًبو عالو ثأٌ 

ٕٚاصم يغبػّٛ انزٙ ٚقٕو ثٓب ثبنزُغٛق يغ سئٛظ يجهظ انُٕاة َجّٛ ثش٘ ٔانًغإٔنٍٛ كبكخ، »

إلػبدح ٔصم يب اَقطغ يغ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ، خصٕصبً كٙ ظم اسرلبع يُغٕة 

. »انزٕرش يغ انجهذاٌ انخهٛجٛخ انزٙ نى ركٍ ٕٚيبً عٕٖ انغُذ ٔانذاػى األكجش نهجُبٌ

 

كالو انقصبس جبء ئثش صٚبسرّ عالو كٙ انغشاٚب ػهٗ سأط ٔكذ، ٔرى انجذث كٙ انزذذٚبد انزٙ 

. »خصٕصبً كٙ ضٕء األصيخ انقبئًخ ثُّٛ ٔثٍٛ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ»ٕٚاجٓٓب نجُبٌ 

 

انضٚبسح طجٛؼٛخ كٙ ظم انظشٔف ؿٛش انطجٛؼٛخ انزٙ َؼٛشٓب »ٔقبل انقصبس ثؼذ انهقبء، اٌ 

ٍّ كم انزقذٚش نهشئٛظ عالو ٔرذػًّ كٙ . ٔانزذذٚبد انزٙ َٕاجٓٓب كبنٓٛئبد االقزصبدٚخ رك

ٔيُز انٕٛو األٔل نزشؤعّ دكٕيخ . خٛبسارّ انزٙ رصّت ثبنزأكٛذ كٙ يصهذخ نجُبٌ ٔانهجُبٍَٛٛ

ًّم  انًصهذخ انٕطُٛخ، ػًم انشئٛظ عالو ػهٗ رطجٛق انشؼبس انز٘ سكؼّ قٕالً ٔكؼالً، ْٕٔ رذ

ًّم يٍ أجم انذلبظ ػهٗ يب رجقٗ يٍ يإعغبد، خصٕصبً كٙ ظم ؿٛبة  ٔصجش ٔال ٚضال ٚزذ

انذٔس انزششٚؼٙ ٔانشقبثٙ َزٛجخ ػذو ػقذ جهغبد نهًجهظ انُٛبثٙ، ْزا ئنٗ جبَت اعزًشاس 

. »انلشاؽ كٙ يٕقغ انشئبعخ األٔنٗ

 

أكذَب كٙ خالل انهقبء، ضشٔسح يٕاصهخ انجٕٓد الَزخبة سئٛظ نهجًٕٓسٚخ »: أضبف

خصٕصبً أَّ يٕضٕع أعبعٙ ٚشّكم اَطالقخ نجُبٌ يٍ جذٚذ، يٍ جٓزّ أكذ انشئٛظ عالو اَّ 

ٚجزل جٕٓدِ كٙ ْزا انًجبل، ٔثذٔسَب َذػٕ جًٛغ االطشاف انغٛبعٛخ انًغإٔنخ انٗ انقٛبو 

ِ انقصبس ثاقشاس يجهظ انٕصساء خطخ . »ثذٔسْب الَزخبة سئٛظ نهجًٕٓسٚخ ّٕ يٍ جٓخ ثبَٛخ، َ

ُبً  ًّ انجٕٓد انججّبسح انزٙ ثزنٓب انشئٛظ عالو يغ انقٕٖ ٔاألطشاف »يؼبنجخ أصيخ انُلبٚبد، يث

أال رزى ػشقهخ رُلٛز »، آيال «انغٛبعٛخ كبكخ، يٍ أجم ئٚصبل ْزا انًهق ئنٗ انخٕارٛى انغؼٛذح

ْزِ انخطخ، خصٕصبً أٌ ػذو ئٚجبد دم نٓزا انًهق يُز رلبقًّ، كبَذ نّ رذاػٛبد كبسثٛخ ػهٗ 

.. »نجُبٌ ٔانهجُبٍَٛٛ

 

طبنجُب انشئٛظ عالو ثًب ٚزًزّغ ثّ يٍ دكًخ كجٛشح ٔيٕاقق ٔطُٛخ يشّشكخ، أٌ ٕٚاصم »ٔربثغ 

يغبػّٛ انزٙ ٚقٕو ثٓب ثبنزُغٛق يغ انشئٛظ َجّٛ ثش٘ ٔانًغإٔنٍٛ كبكخ، إلػبدح ٔصم يب اَقطغ 

يغ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ، خصٕصبً كٙ ظم اسرلبع يُغٕة انزٕرش يغ انجهذاٌ انخهٛجٛخ 

. »انزٙ نى ركٍ ٕٚيبً عٕٖ انغُذ ٔانذاػى األكجش نهجُبٌ

 

كزنك أثهـُبِ أَُب َشؿت كٙ رشكٛم ٔكذ اقزصبد٘ نهقٛبو ثجٕنخ ػهٗ دٔل يجهظ »أضبف 

انزؼبٌٔ يٍ أجم رٕضٛخ انًٕقق انهجُبَٙ، ٔرذذٚذاً يٕقق سجبل األػًبل انهجُبٍَٛٛ، يًب آنذ 

ئنّٛ انؼالقخ ثٍٛ نجُبٌ ٔأشقبئّ انخهٛجٍٛٛ، خصٕصبً أَُب كهُب يؼٌُٕٛ انٕٛو ثبجزشاح انذهٕل انزٙ 

قذ رغبػذ ػهٗ ػٕدح انؼالقخ يغ دٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ ئنٗ عبثق ػٓذْب، َظشاً ئنٗ يب 

ٚجًغ نجُبٌ يغ أشقبئّ انخهٛجٍٛٛ يٍ ػالقخ ربسٚخٛخ كبَذ كٛٓب دٔل يجهظ انزؼبٌٔ دائًبً ئنٗ 

.  »جبَت نجُبٌ ٔقضبٚبِ
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Businessmen keen to visit Gulf in bid to repair ties 

 

19 March 2016 

 

BEIRUT: Lebanese businessmen want to visit Gulf countries to shore up 

economic and diplomatic ties, said Adnan Kassar, president of the General Union 

of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture for Arab Countries.  

“We want to form a delegation to go and visit [Gulf Cooperation Council] countries in 

order to clarify the position of Lebanon and Lebanese businessmen in the recent 

diplomatic crises,” Kassar told Prime Minister Tammam Salam during a visit to the 

Grand Serail Friday.  

Kassar said that everybody should take part in finding a solution that would restore 

diplomatic ties with GCC Countries. 

Diplomatic ties between Gulf countries and Lebanon deteriorated after Lebanon’s 

Foreign Minister Gebran Bassil declined endorse a joint statement at an Arab League 

meeting in January labeling Hezbollah as a terrorist group.  

In the following weeks, the GCC designated Hezbollah a terrorist organization, Gulf 

countries issued travel warnings against Lebanon and Saudi Arabia suspended $4 

billion in security aid. Gulf countries have also begun expelling a number of Lebanese 
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expats suspected of having links with Hezbollah. 

There is deep concern that some Gulf states may expand their punitive measures 

against Lebanon.  

The specter of expelling thousands of Lebanese expatriates has loomed over the nation 

the past few days amid some media reports claiming that the GCC is preparing a new 

list of Lebanese who may be considered personae non gratae. Lebanon receives close 

to $4.5 billion in remittances from Gulf countries each year, representing more than half 

of the financial inflows to the country. 

Kassar previously headed a delegation of private sector businessmen to the Saudi 

Embassy in Beirut in attempts to maintain the economic and diplomatic ties between 

Lebanese citizens, Saudi Arabia and all GCC members. 

“We asked PM Salam to continue his efforts in cooperation with Speaker Nabih Berri 

and other officials to restore long-standing diplomatic ties with GCC Countries,” he said 

during his meeting with Salam.  

After visiting Berri Thursday, Kassar said, “We informed Berri [of] the move that the 

private sector intends to make, including a tour of the GCC [countries], in order to clarify 

our [position as Lebanese] and particularly that of the Lebanese businessmen.” 
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 الدٌار 

ٌّة»سالم التقى وفد  « الهٌئات االقتصاد
طالبنا بإعادة وصل ما انقطع : القّصار 

مع دول التعاون الخلٌجً 

http://www.addiyar.com/section/216-??????-????
http://www.addiyar.com/section/216-??????-????
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 00:00 الساعة 2016 آذار 19

 

استقبل رئٌس مجلس الوزراء تمام سالم قبل ظهر امس فً السراي الكبٌر، رئٌس 

الهٌئات اإلقتصادٌة الوزٌر السابق عدنان القصار على رأس وفد، حٌث تم البحث 

فً التحدٌات التً ٌواجهها لبنان، خصوصا فً ضوء األزمة القائمة بٌن لبنان ودول 

. مجلس التعاون الخلٌجً

الزٌارة إلى الرئٌس سالم طبٌعٌة فً ظل الظروف غٌر الطبٌعٌة »وأكد القصار أن 

الهٌئات االقتصادٌة تكن كل »، الفتا إلى أن «التً نعٌشها والتحدٌات التً نواجهها

التقدٌر للرئٌس سالم وهً تدعمه فً الخٌارات التً ٌقوم بها، والتً تصب بالتأكٌد 

منذ الٌوم األول لترؤسه حكومة »، مشٌرا إلى أنه «فً مصلحة لبنان واللبنانٌٌن

المصلحة الوطنٌة، عمل على تطبٌق الشعار الذي رفعه قوال وفعال، وهو تحمل 

وصبر وال ٌزال ٌتحمل من أجل الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات، خصوصا فً 

ظل غٌاب الدور التشرٌعً والرقابً نتٌجة عدم عقد جلسات للمجلس النٌابً، هذا 

إلى جانب استمرار الفراغ فً موقع الرئاسة األولى كما اكدنا ضرورة مواصلة 

الجهود النتخاب رئٌس للجمهورٌة خاصة وانه موضوع اساسً ٌشكل انطالقة لبنان 

من جدٌد، واكد الرئٌس سالم انه ٌبذل جهوده فً هذا المجال ونحن بدورنا ندعو 

. «جمٌع االطراف السٌاسٌة المسؤولة القٌام بدورها النتخاب رئٌس للجمهورٌة

الجهود »، مثمنا «بإقرار مجلس الوزراء خطة معالجة أزمة النفاٌات»ونوه القصار 

الجبارة التً بذلها الرئٌس سالم مع كافة القوى واألطراف السٌاسٌة، من أجل 

أال تتم عرقلة تنفٌذ هذه الخطة، »، آمال «إٌصال هذا الملف إلى الخواتٌم السعٌدة

خصوصا وأن عدم إٌجاد حل لهذا الملف منذ تفاقمه، كانت له تداعٌات كارثٌة على 

. «لبنان واللبنانٌٌن

طالبنا الرئٌس سالم بما ٌتمتع به من حكمة كبٌرة، ومواقف وطنٌة »: وتابع القصار
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مشرفة، أن ٌواصل مساعٌه التً ٌقوم بها بالتنسٌق مع دولة الرئٌس نبٌه بري 

والمسؤولٌن كافة، إلعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخلٌجً، 

خصوصا فً ظل ارتفاع منسوب التوتر مع البلدان الخلٌجٌة، التً لم تكن ٌوما 

. «سوى السند والداعم األكبر للبنان

أبلغنا الرئٌس سالم أننا نرغب بتشكٌل وفد اقتصادي ، للقٌام بجولة على »: أضاف 

دول مجلس التعاون من أجل توضٌح الموقف اللبنانً وتحدٌدا موقف رجال األعمال 

اللبنانٌٌن، من ما آلت إلٌه العالقة بٌن لبنان وأشقائه الخلٌجٌٌن، خصوصا وأننا كلنا 

معنٌون الٌوم فً اجتراح الحلول التً قد تساعد على عودة العالقة مع دول مجلس 

التعاون الخلٌجً إلى سابق عهدها، نظرا لما ٌجمع لبنان مع أشقائه الخلٌجٌٌن من 

 .«عالقة تارٌخٌة كانت فٌها دول مجلس التعاون دائما إلى جانب لبنان وقضاٌاه
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