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 مل انتهاء الشغور الرئاسي للبدء بمرحلة النهوض واالستقرارألقصار: نا

شاد رئيس الييئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في تصريح لو باألجواء اإليجابية المييمنة عمى أ

الجريئة التي اتخذتيا القيادات السياسية المشاورات الجارية بشأن انتخاب رئيس لمجميورية، منوىا بالقرارات 

طمقتيا جميع القوى السياسية تركت ارتياحا ألتي في سبيل إنجاح التسوية السياسية، مشددا عمى أن "المواقف ا

في المرحمة  ر الذي سيكون لو بالتأكيد انعكاس إيجابيكبيرا لدى المبنانيين ولدى الييئات االقتصادية، االم

 ".ع االقتصادي وعمى القطاعات اإلنتاجيةالقادمة عمى الواق

س لمجميورية في الجمسة التي دعا لى انتخاب رئيإألجواء اإليجابية السائدة اليوم وأمل القصار بأن تفضي ا

ضرورة إنياء الشغور الرئاسي بعد ، مشددا عمى "اإلثنين المقبل نبيو بري األستاذ لييا رئيس المجمس النيابي إ

كثر من سنتين ونصف عمى ىذا الشغور والذي ترك تداعيات عمى مجمل األوضاع في البالد وال سيما عمى أ

فضال عن تراجع حجم الصعيد االقتصادي، حيث تأثرت معظم القطاعات االقتصادية بشكل سمبي كبير، ىذا 

 ألبوابياسات االقتصادية لى ارتفاع معدالت البطالة نتيجة اقفال عدد كبير من المؤسإضافة إاالستثمارات، 

 ".وتسريح مئات العمال

وشدد عمى أن "الييئات االقتصادية لطالما نادت بضرورة لبننة االستحقاق الرئاسي وضرورة التوافق عمى اسم 

الرئيس العتيد لمجميورية، عمى اعتبار أن ىذا التوافق سوف يسيل ميمة الرئيس الجديد الذي تنتظره 

 ".ضاع والظروف المضطربة التي يمر بيا لبنان والمنطقة العربيةمسؤوليات جسام وسط األو 

قرب فرصة أطموب تشكيل حكومة وحدة وطنية في وأكد أنو "بالتوازي مع انتخاب رئيس جديد لمجميورية، الم

ممكنة، معتبرا أن "انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة أمران متوازيان كي يكون العيد الجديد قائم عمى االنتاج 

 ".عمى التعطيل، بما يساعد عمى تخطي البالد األزمات المستمرة منذ سنتين ونصف السنةال 



، وأول ما ىو مطموب منو ىو من قبل جميع المبنانيين لة عميو آمال كبيرةورأى القصار أن "الرئيس العتيد معو  

يالء الشأن االقتصادي اىتماما استثنائيا خصوصا  في ظل التراجع الشروع في ورشة إصالح حقيقية، وا 

مع االقتصادي الذي شيدتو البالد في السنوات االخيرة"، مؤكدا أن "الييئات االقتصادية ستكون متعاونة 

نرفض رفضا تاما أن تبقى البالد  أننا ذإأقصى الحدود من أجل إنجاح عيده، لى إالرئيس الجديد وستدعمو 

 ".عرب واألجانب والى مقاطعة الرعايا الخميجيين لبنانلى ىجرة المستثمرين الإسيرة الواقع الراىن والذي أدى أ

لى إعادة لبنان إصفحة الخالفات الداخمية، ومن ثم وأكد أن "الميمة االبرز لمرئيس العتيد تتمثل في َطي 

قامة أفضل عالقات التعاون مع البمدان الخميجية التي تبقى السند االول واألخير لمبنان،  الحضن العربي، وا 

الخميجية، سوف يضخ  األساسي لالستقرار واالزدىار"، موضحا أن "تصحيح العالقات مع البمدانوالداعم 

لى االقتصاد المبناني من خالل عودة السياح الخميجيين الى لبنان وعودة االستثمارات الخميجية إالروح مجددا 

يارة البارزة التي يقوم بو وزير الدولة "، منو ىا في ىذا اإلطار بالز التي لطالما كانت الرافد االول لخزينة الدولة

السعودي لشؤون الخميج ثامر السبيان إلى بيروت، مؤك دا أن  "ىذه الزيارة بادرة أمل نحو عودة العالقات 

ين لبنان والمممكة العربية السعودية إلى سابق عيدىا"، معتبرا أن  "لبنان كان وال يزال في صمب الطبيعية ب

 ميما تبدلت الظروف والمتغيرات". لم ولن تتخمى عن لبنان اىتمامات المممكة التي

نتاج، أمن المرحمة الراىنة، و  مل أن تكون المرحمة القادمة أفضلأوختم: "ن ن يكون العيد الجديد عيد عمل وا 

أفضل عمى كافة الصعد والمستويات، كما ويستحقون  افالمبنانيون عمى اختالف توجياتيم يستحقون واقع

وضاعيم المعيشية، مما من شأنو أن يحصن األمن االجتماعي والذي أنة وبكرامة وأن تتحسن عيش بطمأنيال

 ".يمثل ركيزة في النيضة واالستقرار


