
  

  

  سفير جمهورية جنوب إفريقيا في لبنان يلتقي

  معالي الرئيس عدنان القصار في مقر اتحاد الغرف العربية

  ــــ

  
 

  

 الوزير، معالي محمد دنغورفي لبنان األستاذ  جمهورية جنوب افريقيازار سفير   
 عدنان القصار رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية في

  ". مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي"مقر االتحاد 
  

الرئيس القصار سعادة السفير على النشاطات والفعاليات التـي  معالي وقد اطلع 
والتجاريـة   قام ويقوم بها االتحاد في سبيل تعزيـز وتطـوير العالقـات االقتصـادية    

ر في المنطقة العربية وحث المستثمرين على االستثما واالستثمارية العربية ومع العالم،
التي تعد آمنة خصوصا بعد األزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم وبرهنت علـى  

وأضاف القصار أن االتحاد الذي يمثـل  . أهمية توطين االستثمارات في الوطن العربي
دولة عربية يعمل حاليا على متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويـت   22مجتمع األعمال في 

ادية واالجتماعية والتنموية العربية، التي شارك االتحاد فيها حضورا ومسـاهمة  االقتص
  . في الوصول الى هذه القرارات



  
وأشاد الرئيس القصـار  
بالوضع االقتصادي في لبنـان  
خصوصا في ظـل الحكومـة   
الجديدة التي وضعت برنامجـا  
ــادية  ــة االقتص ــدا للتنمي واع
. واالجتماعية على حد سـواء 

معتبرا أن لبنـان اسـتطاع أن   
يتجنــب االرتــدادات الســلبية 

إلى قطاعه المصرفي كبيرة لألزمة المالية العالمية، وأن يستقطب رؤوس أموال وودائع 
  . واقتصاده الوطني والتي تساهم في تعزيز آفاق النمو االقتصادي

  
 

مع  سعي جمهورية جنوب إفريقيا لتطوير عالقاتهاكما تحدث سعادة السفير عن 
الدول العربية بشكل عام ولبنان بشكل خاص، وعن فرص التعاون والمشاريع 

  .االستثمارية التي بإمكانها أن تكون فرصا واعدة لالستثمارات العربية واألجنبية
 

  
في إمكانات وفرص تطوير العالقات االقتصادية بين  دنغوروبحث القصار مع 

مؤكداً على بي عموما من ناحية أخرى، والعالم العرولبنان  إفريقيا من ناحية جنوب
أهمية دور مجتمع األعمال في تطوير هذه العالقات لما فيه المصلحة المشتركة 

  . للدولتين
 

صار، وبهذه المناسبة أشاد سعادة السفير بالدور الكبير الذي يقوم به الرئيس الق
بمقر سعادة السفير كما أشاد . لبنانياً وعربياً ودولياً في دعم وتطوير القطاع الخاص

، واعتبره صرحاً اقتصادياً ومنبراً أساسياً لرجال األعمال في الوطن االتحاد الجديد
  . العربي

 


