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 محليات لبنان

 

  

التقى الصفدي والقّصار ووفد غرف مجلس التعاون الخليجي  
سليمان: لبنان يشهد نموًا واعدًا  

 ويتطّلع الى إخوانه العرب لالستثمار فيه 
 

  

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا امس وزير الدولة رئيس مجلس اإلتحاد العام للغرف 
العربية عدنان القصار، يرافقه وفد يضّم الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس 

التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عضوي مجلس إدارة الغرفة محمد جوهر وراشد الكعبي، السفير 
القطري في لبنان علي المهندي، األمين العام التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، األمين 

العام لإلتحاد العام للغرف العربية الدكتور عماد شهاب.  
 
 
 

وّقدم أعضاء الوفد الى الرئيس سليمان، العزاء بضحايا الطائرة األثيوبية. كذلك تقدم من فخامته بالتهنئة على النهضة 
التي يشهدها لبنان على كافة الصعد االقتصادية والعمرانية، بقيادته الرشيدة، وعلى تجاوز لبنان بنجاح األزمة المالية 
العالمية التي طاولت دول العالم، وكان في منأى عنها بفضل السياسات االقتصادية والمالية الحكيمة للدولة اللبنانية، 

والتي عززت مكانته كمالذ لإلستثمار اآلمن على مستوى المنطقة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب الوزير 
القصار. وأكد الشيخ خليفة خالل اللقاء على العالقة المتينة التي تربط لبنان بدولة قطر حكومة وشعبًا على كل 

األصعدة، وأشاد باإلستقرار األمني والسياسي الذي يشهده لبنان حاليًا والذي يدعم أكثر فأكثر عملية النمو والتنمية 
واستقطاب اإلستثمارات العربية والدولية الى اقتصاده الوطني.  

سليمان  
ورحب الرئيس سليمان من جهته، بالوفد مشيدًا بالعالقات األخوية التي تربط لبنان بإخوانه العرب، ومشيرًا إلى أن 

لبنان يشهد نموًا اقتصاديًا واعدًا ويتطلع إلى إخوانه العرب والقطاع الخاص العربي لإلستثمار فيه في مختلف 
القطاعات اإلنتاجية والخدماتية.  

أضاف البيان: وأحاط الوفد فخامة الرئيس سليمان باإلحتفال الذي يقيمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي 
 منه، والرغبة الرسمية في دعوة 8 إلى 2010 نيسان 6 عامًا على إنشائه في دولة قطر، من 30لمناسبة مرور 

فخامته ليكون ضيف شرف هذا االحتفال، وإلقاء كلمة في حفل العشاء الذي يقام برعاية سمو أمير دولة قطر الشيخ 
 نيسان المقبل. وقد أعرب الرئيس سليمان عن خالص شكره على هذه 6حمد بن خليفة آل ثاني وحضوره، في 

الدعوة الكريمة.  
وفي هذا السياق، أشاد الوزير القصار بالجهود التي يقوم بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في سبيل 

تنمية العالقات االقتصادية بين الدول الخليجية وبينها وبين الدول العربية عمومًا، وتطويرها. وأشار إلى العالقات الطيبة 
والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الخليجية والتي تصب في نهاية المطاف، في دعم عملية التكامل 

االقتصادي العربي وتسريعها.  
وعرض الرئيس سليمان مع وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي لألوضاع االقتصادية وشؤون وزارته. وتناول مع كل من 

 الوزيرين السابقين خليل الهراوي ويوسف تقال للتطورات الراهنة. 
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تسّلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس من رئيس غرفة التجارة والصناعة في قطر الشيخ خليفة بن جاسم 
آل ثاني وفي حضور وزير الدولة عدنان القصار دعوة الى حضور االحتفال الثالثين لتأسيس االتحاد العربي 

لغرف التجارة والصناعة كضيف شرف بناء على رغبة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 
وعرض الرئيس سليمان مع وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي االوضاع االقتصادية وشؤون وزارته. 

وتناول مع كل من الوزيرين السابقين خليل الهراوي ويوسف تقال التطورات الراهنة. 
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  التعاون الخليجي زاره القصار ووفد غرف مجلس

  اقتصادياً واعداًلبنان يشهد نمواً: سليمان

  - 3569 ا���د - ��2010�ط  16ا����ء  -ا������� 

 

يشهد نمواً اقتصادياُ " سليمان أن لبنان أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال
 إخوانه العرب والقطاع الخاص العربي لالستثمار فيه واعداً، ويتطلع إلى

 ". القطاعات اإلنتاجية والخدميةفي مختلف
 وفد زاره في القصر الجمهوري أمس، ضم وزير وكان سليمان يتحدث أمام

 االتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار، يرافقه الدولة رئيس مجلس
  مكون من نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجيوفد

 ثاني، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم بن محمد آل
  وسفير قطر في لبنان علي المهندي، واألمين العام التحاد غرفوعضوي مجلس إدارة الغرفة محمد جوهر وراشد الكعبي،

 .  لالتحاد العام للغرف العربية عماد شهابدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، واألمين العام
 30 اتحاد غرف دول مجلس التعاون بمناسبة مرور  دعوة الى الرئيس سليمان للمشاركة باالحتفالية التي يقيمهاوقدم الوفد
الرغبة الرسمية في دعوة "نيسان المقبل، وأكد الوفد  8الى  6 إنشائه، والتي تقام في دولة قطر خالل الفترة من عاماً على

 العشاء الذي يقام برعاية وحضور أمير دولة قطر  سليمان ليكون ضيف شرف هذه االحتفالية، وإللقاء كلمة في حفلالرئيس
 ". الجمهورية عن خالص شكره على هذه الدعوة الكريمةوقد أعرب رئيس. نيسان المقبل 6 خليفة آل ثاني بتاريخ أحمد بن

 الوفد قدموا العزاء الى رئيس الجمهورية بضحايا إن أعضاء" البيان الصادر عن المكتب اإلعالمي للوزير القصار وقال
 ". ركابها األثيوبية التي سقطت قبالة الساحل اللبناني ولم ينج أحد منالطائرة

 والعمرانية تحت النهضة التي يشهدها لبنان على كافة الصعد االقتصادية" على كذلك تقدم الوفد من الرئيس سليمان بالتهنئة
 منأى عنها بفضل السياسات  األزمة المالية العالمية التي طالت دول العالم وكان فيقيادته الرشيدة، وعلى تجاوز لبنان بنجاح

 ". اآلمن على مستوى المنطقة للدولة اللبنانية، والتي عززت مكانته كمالذ لالستثماراالقتصادية والمالية الحكيمة
، مشيداً باالستقرار األمني والسياسي " األصعدة التي تربط لبنان بدولة قطر حكومة وشعباً على كافةالعالقة المتينة"وأكد خليفة 
  واستقطاب االستثمارات العربية والدولية الى اقتصادهيدعم أكثر فأكثر عملية النمو والتنمية" لبنان حالياً والذي الذي يشهده

 ".الوطني
أن لبنان " إلى  بالعالقات األخوية التي تربط لبنان بإخوانه العرب، مشيراًومن جهته رحب رئيس الجمهورية بالوفد، مشيداً

 القطاعات اإلنتاجية  إخوانه العرب والقطاع الخاص العربي لالستثمار فيه في مختلفيشهد نمواً اقتصادياً واعداً، ويتطلع إلى
 ".والخدمية

 وتطوير العالقات االقتصادية بين الدول  التي يقوم بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون في سبيل تنميةوأشاد القصار بالجهود
 والتنسيق بين اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف العالقات الطيبة" وبين الدول العربية عامة، مشيراً الى أن الخليجية وبينها

 ". االقتصادي العربي تصب في نهاية المطاف في دعم وتسريع عملية التكاملالخليجية،
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