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• 2013-01-26 

رأى رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، تعليقا على نتائج زيارة 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى روسيا، أن "هذه الزيارة والمباحثات التي أجراها 

الرئيس سليمان مع المسؤولين الروس الكبار، وفي مقدمهم الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، كانت في غاية األهمية وتصّب في خانة تطوير التعاون 

االقتصادي القائم بين البلدين". 
ولفت الى أن "ما أعلنه مدفيديف عن أن لبنان شريك محورّي لروسيا وأن حكومته مصّممة 

على المضي في تعزيز التعاون مع لبنان، مؤشر ايجابي جدا يمكن البناء عليه كونه يفتح 
نافذة جديدة بغية زيادة حجم النشاط القائم حالياً بين البلدين، ليشمل قطاعات انتاجية جديدة". 

واذ دعا في هذا المجال، الى "ضرورة اقرار المزيد من االتفاقات لتسهيل حركة التجارة 
البينية بين البلدين"، طالب القصار رجال األعمال والمستثمرين الروس، بـ"زيادة حجم 

استثماراتهم في لبنان". 
في موازاة ذلك، ثّمن "الحرص الذي أبدته روسيا على استقرار لبنان ورغبتها في 

االستمرار في تسليح الجيش، فضالً عن رغبتها في استضافة مؤتمر دولي يضّم أكبر عدد 
من الدول المانحة لمساعدة الدولة، مالياً ولوجستياً، في مجال إغاثة الالجئين السوريين". 

وخلص القصار الى أن "الخطوة الروسية في شأن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، ما 
كانت لتبصر النور لوال الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس الجمهورية في سبيل تحصين 

الساحة الداخلية".  
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  القصّار: نتائج إيجابية لزيارة سليمان روسيا

السابق عدنان القصار، أن نتائج الزيارة والمباحثات التي  رأى رئيس «الهيئات االقتصادية» الوزير
ميشال سليمان مع كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم الرئيس  أجراها رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، «تصب في خانة تطوير التعاون  الروسي فالديمير بوتين

 .«البلدين االقتصادي القائم بين
مصممة على المضي  واعتبر «أن ما أعلنه مدفيديف، أن لبنان شريك محوري لروسيا وحكومته

لكونه يفتح نافذة جديدة من  في تعزيز التعاون مع لبنان، مؤشر إيجابي جداً يمكن البناء عليه
 .«ليشمل قطاعات إنتاجية جديدة شأنها زيادة حجم النشاط القائم حالياً بين لبنان وروسيا،

من االتفاقات التي من شأنها تسهيل حركة  وإذ دعا في هذا المجال، إلى «ضرورة إقرار المزيد
رجال األعمال والمستثمرين الروس، بزيادة حجم » التجارة البينية بين لبنان وروسيا»، طالب

 .«استثماراتهم في لبنان
ذلك، ثمن «الحرص الذي أبدته روسيا على استقرار لبنان ورغبتها في االستمرار  وفي موازاة

 الجيش اللبناني، فضالً عن رغبتها في استضافة مؤتمر دولي يضم أكبر عدد من الدول بتسليح
 .«السوريين المانحة لمساعدة الدولة اللبنانية، مالياً ولوجستياً، في مجال إغاثة الالجئين

لبنان، ما كانت لتبصر  وأوضح القصار أن «الخطوة الروسية في شأن عقد مؤتمر دولي لمساعدة
  .«سبيل تحصين الساحة الداخلية النور لوال الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية في
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لقصار ينّوه بالنتائج االقتصادية  
 لزيارة سليمان إلى روسيا

 4585 - العدد 2013 كانون الثاني 26المستقبل - السبت 
رأى رئيس الهيئات اإلقتصادية عدنان القصار ان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى روسيا، 

والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس 
الوزراء ديمتري مدفيديف، كانت في غاية األهمية وتصّب في خانة تطوير التعاون اإلقتصادي الثنائي. 

واعتبر القصار في بيان أمس، أن "ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف عن أن لبنان شريك 
محورّي لروسيا وأن حكومته مصّممة على المضي في تعزيز التعاون مع لبنان، مؤشر إيجابي جدا يمكن 

البناء عليه لكونه يفتح نافذة جديدة من شأنها زيادة حجم النشاط القائم حاليًا بين لبنان وروسيا، ليشمل 
قطاعات إنتاجية جديدة". 

وٕاذ دعا في هذا المجال، إلى "ضرورة إقرار المزيد من اإلتفاقات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة 
البينية بين لبنان وروسيا"، طالب القصار "رجال األعمال والمستثمرين الروس، بزيادة حجم استثماراتهم في 

لبنان". 
وفي موازاة ذلك ثّمن "الحرص الذي أبدته روسيا على استقرار لبنان ورغبتها في اإلستمرار في تسليح 

الجيش اللبناني، فضًال عن رغبتها في استضافة مؤتمر دولي يضّم أكبر عدد من الدول المانحة لمساعدة 
الدولة اللبنانية، ماليًا ولوجستيًا، في مجال إغاثة الالجئين السوريين". 

ورأى القصار أن "الخطوة الروسية في شأن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، ما كانت لتبصر النور لوال 
 الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية في سبيل تحصين الساحة الداخلية".
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Kassar se félicite des retombées économiques de la visite de 
Sleiman à Moscou 
 
Le président des organismes économiques, l’ancien ministre Adnane 
Kassar, a affirmé que « la visite du président de la République Michel 
Sleiman à Moscou va permettre de développer la coopération 
économique bilatérale ». M. Sleiman s’est entretenu avec son homologue, 
Vladimir Poutine, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, et de 
grands responsables économiques russes. Pour M. Kassar, la Russie a 
émis des signes positifs, « considérant le Liban comme un partenaire 
sérieux pour échanger dans les secteurs productifs ». De son côté, M. 
Kassar a appelé les responsables politiques à signer davantage d’accords 
avec l’étrangers pour redynamiser les investissements dans le pays. 
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 اللواء اإلقتصادي

 
 القصّار نوّه بزيارة سـليمان إلى روسيا: 
 نتائج إيجابية لتطوير التعاون االقتصادي

  هـ1434ربيع األول  14 الموافق 2013 كانون الثاني 26السبت,
 

 
علّق رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصّار على نتائج زيارة رئيس الجمهورية 

العماد ميشال سليمان إلى روسيا، فرأى أن «هذه الزيارة والمباحثات التي أجراها الرئيس 
سليمان مع كبار المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس 
الوزراء ديمتري مدفيديف، كانت في غاية األهمية وتصّب في خانة تطوير التعاون اإلقتصادي 

القائم بين البلدين». 
واعتبر القصّار في تصريح أمس، أن «ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف عن أن 

لبنان شريك محورّي لروسيا وأن حكومته مصّممة على المضي في تعزيز التعاون مع لبنان، 
مؤشر إيجابي جدا يمكن البناء عليه لكونه يفتح نافذة جديدة من شأنها زيادة حجم النشاط 

القائم حالياً بين لبنان وروسيا، ليشمل قطاعات إنتاجية جديدة». 
وإذ دعا في هذا المجال، إلى «ضرورة إقرار المزيد من اإلتفاقات التي من شأنها تسهيل حركة 

التجارة البينية بين لبنان وروسيا»، طالب القصار «رجال األعمال والمستثمرين الروس، بزيادة 
حجم استثماراتهم في لبنان». 

وفي موازاة ذلك، ثّمن «الحرص الذي أبدته روسيا على استقرار لبنان ورغبتها في اإلستمرار 
في تسليح الجيش اللبناني، فضالً عن رغبتها في استضافة مؤتمر دولي يضّم أكبر عدد من 

الدول المانحة لمساعدة الدولة اللبنانية، مالياً ولوجستياً، في مجال إغاثة الالجئين 
السوريين». 

ورأى القصّار أن «الخطوة الروسية في شأن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، ما كانت لتبصر 
النور لوال الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية في سبيل تحصين الساحة الداخلية».  
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  الى روسيا نّوه بنتائج زيارة سليمان

 القّصار: الزيارة حققت نتائج إيجابيّة
Friday, January 25, 2013 - 09:27 PM 

 
 

علّق رئيس الهيئات االقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، على نتائج زيارة رئيس الجمهورية، العماد 
ميشال سليمان الى موسكو، والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، كانت في غاية األهمية، وتصب في خانة 

تطوير التعاون االقتصادي، القائم بين البلدين».  
واعتبر القّصار، أن «ما أعلنه رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، عن ان لبنان شريكا محورياً 

لروسيا، وأن حكومته مصممة على المضي، في تعزيز التعاون مع لبنان، مؤّشر ايجابي جداً، يمكن البناء 
عليه، لكونه يفتح نافذة جديدة، من شأنها زيادة حجم النشاط، القائم حاليا بين لبنان وروسيا، ليشمل قطاعات 

انتاجية جديدة».  
واذ دعا القصار في هذا المجال، الى ضرورة إقرار المزيد من االتفاقيات، التي من شأنها تسهيل حركة 

التجارة البينية، بين لبنان وروسيا، طالب رجال االعمال والمستثمرين الروس بزيادة حجم استثماراتهم في 
لبنان.  

وفي موازاة ذلك ثّمن القّصار، الحرص الذي أبدته روسيا على استقرار لبنان، ورغبتها في االستمرار في 
تسليح الجيش اللبناني، فضالً عن رغبتها في استضافة مؤتمر دولي، يضّم أكبر عدد من الدول المانحة، 

لمساعدة الدولة اللبنانية، ماليا ولوجستيا في مجال إغاثة الالجئين السوريين.  
ورأى القصار، أن «الخطوة الروسية، بشأن عقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان، ما كانت لتبصر النور، لوال 

 الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الجمهورية في سبيل تحصين الساحة الداخلية».
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