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 الحريري عرض مع وفد المصارف قانون الشركة
 للمساعدة وال نية للسيطرة القصار: مستعدون  

السرايا مع وزير االقتصاد والتجارة محمد  عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس في
عدنان القصار وعدنان السيد حسين في حضور  الصفدي شؤونا وزارية، كما استقبل الوزيرين

واألمين العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد  وفد من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربية
 .حايك والمستشار مازن حنا

 إن اللقاء يأتي "في إطار الجوالت التي نقوم بها للوصول إلى تفعيل الشركة بين وقال القصار
 القطاعين العام والخاص، وهذا المشروع الوارد في بيان الحكومة والذي وافق عليه مجلس

اإلنمائية. وقد أكدنا  النواب هو أساسي لزيادة التنمية وإلمكان إعادة بناء البنى التحتية والمشاريع
للسيطرة او ابعاد الدولة، بل  للرئيس الحريري ان القطاع الخاص مستعد للمساعدة وال نية لديه
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أخذنا موافقة مبدئية من   على العكس  يجب ان يكون للدولة إشراف ووجود ورأي،  وقد
 ."المسؤولين السياسيين كافة

الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي  واضاف: "نحن التقينا رئيس 
واليوم قلنا للرئيس الحريري انه ال يجوز إهدار الوقت بالنسبة الى هذه  أبدى كل استعداد واهتمام،

الضروري المباشرة بها. هنالك مواضيع ملّحة مثل الكهرباء، وقد قال بعض  المواضيع  ومن
 اننا مقبلون في الصيف على كارثة، وهنا تأتي جمعية المصارف لتعلن استعداد القطاع المسؤولين

 المصرفي والقطاع الخاص من رجال اعمال لبنانيين وعرب للمساعدة. الوقت مهم جدا ومن
 الضروري ان يطرح هذا الموضوع  ويتم اتخاذ قرار سياسي به لالنطالق، فحرام تضييع

 ."الوقت
قريبا، ومن  واكد: "لقد وجدنا لدى الرئيس الحريري كل تجاوب ووعدنا ان الموضوع سيطرح

تحتية ينطلق بها سياحيا  هنا نستطيع مساعدة بلدنا بمباركة االطراف السياسيين ليكون فيه  بنية
بنتائج  االنتخابات البلدية  واقتصاديا. كما كانت مناسبة لتقديم التهنئة للرئيس الحريري
على وجود جميع االفرقاء، ونأمل ان  واالختيارية التي حصلت والتي كانت جيدة وتم الحفاظ فيها

استقبل الحريري رئيس مجلس القضاء األعلى  تجرى االنتخابات المقبلة في األجواء ذاتها". ثم
لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي، وجرى عرض  القاضي غالب غانم في حضور األمين العام

 .لشؤون قضائية
وزير السياحة المصري زهير جرانه، في حضور وزير السياحة فادي  ومساء التقى الحريري

أحمد فؤاد البديوي. وصرح جرانة: "بحثنا في موضوع زيادة حركة  عبود والسفير المصري
ومصر، وتحدثنا عن اإلجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على حصتها في  السياحة بين لبنان

  ."العالمية حركة السياحة
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  الحريري يبحث موضوع الشراكة
  بين القطاعين العام والخاص

الوقوف عند  استكماالً لجوالته على المراجع الرسمية والمصرفية الهادفة إلى
 رأيها في شأن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، زار وزير الدولة

عدنان القصار رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الكبيرة، أمس، يرافقه 
الدولة عدنان السيد حسين ووفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور  وزير

البحث مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام  جوزيف طربيه. وتناول
  .من قبل النائب علي حسن خليل والخاص المقدم إلى مجلس النواب

اللبنانية والذي انعكس بقوة  وأشاد الحريري «بالدور الرائد الذي تلعبه المصارف
أن «القطاع الخاص  على أداء االقتصاد اللبناني في شتى المجاالت»، واعتبر

وأشار إلى أنه  .«اللبناني قوي ويشكل ركناً أساسياً ال غنى عنه لقيادة التنمية
 يولي أهمية كبرى للتعجيل في إقرار مشروع القانون، وهو يجري المشاورات

  .الالزمة لذلك

الشراكة  من جهته، لفت القصار إلى أن «االجتماع تمحور حول أهمية قانون
 الجديد لفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص والمصارف للمشاركة الفاعلة في

 مشاريع البنية التحتية، خصوصاً في قطاعات الطاقة التقليدية، الطاقة المتجددة،

مشاريع التنمية للمياه والسدود، وشبكات الطرق والسكك، إلى جانب مشاريع 
  .«وتنميتها حماية البيئة

خطوة  وقال: «أكدنا للرئيس الحريري أهمية المشروع المقترح وما يمثله من



 
 

 

 أساسية لتحديث البنية التشريعية، بما ينسجم مع االحتياجات العصرية للقطاع

الخاص لتفعيل دوره التنموي واستقطاب الرساميل واإلمكانات الفنية واإلدارية 
التي يتمتع بها القطاع الخاص، واستثمارها في تنفيذ مشاريع ملحة  العالية

  .«التحتية لتنمية البنية

نظراً  ونقل القصار عن الحريري «قناعته الراسخة بأهمية التحرك الذي نقوم به،
 إلى أن إشراك القطاع الخاص والمصارف اللبنانية في مشاريع البنية التحتية،

  .«سيكون له األثر اإليجابي على وضع المالية العامة للدولة

القصار بالتهنئة للحريري «على إنجاز المرحلتين األولى  من جهة أخرى، توجه
البلدية واالختيارية، واألجواء الديموقراطية التي جرت فيها،  والثانية من االنتخابات

االقتصادي العام في البلد، ويشكل إضافة إلى النجاحات  بما يعزز المناخ
بالرغم من األزمة المالية العالمية، ويساهم في  االقتصادية، التي حققها لبنان

  .«التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري المقابل في تسريع عجلة اإلصالح التي

زهير جرانة في حضور وزير السياحة  وأستقبل الحريري وزير السياحة المصري
  .البديوي اللبناني فادي عبود والسفير المصري في لبنان احمد

  . كما استقبل وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي
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 مكتبه اإلعالمي نفى كالمًا منسوبًا اليه في "السفير" 

 الحريري يبحث شؤونًا وزارية واقتصادية مع زواره 
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نفى المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الكالم المنسوب له في صحيفة "السفير" حول ص  
مؤكدًا ان هذا الكالم "يتعارض تعارضا كليا مع مصلحة لبنان ألن من شأنه جره إلى تجاذبات إقليمية خطير   

الحريري منذ أن ظهرت بوادر مخاطرها إلى حماية لبنان منها". 
وجاء في بيان المكتب االعالمي امس: "نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم (امس)، كالمًا منس   

منقوًال عما أسمته "شخصيات لبنانية" (لم تحددها الصحيفة) التقت رئيس الحكومة في األيام األخيرة، إنه مع    
في لبنان كل ما يمكنها من الدفاع عن حدود لبنان وسيادته بما في ذلك صواريخ "سكود" في مواجهة أية مح  

لالعتداء على لبنان. ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها قول رئيس مجلس الوزراء: "أنا ال أختلف مع "حز    
المقاومة نهائيًا، بل أختلف معه في بعض األمور الداخلية" و"أنا ال أعبأ بما يمكن أن يفرح أو يزعل أحدًا في   

يعنيني مصلحة بلدي أوًال وأخيراً ". 



 
 

أضاف البيان: "يهم المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يؤكد أنه في وقت أن ما يعنيه هو بالفعل مصلحة 
لبنان أوًال وأخيرًا، فإن الكالم المنسوب الى الرئيس الحريري في صحيفة "السفير" يتعارض تعارضًا كليًا مع مصلحة لبنان ألن من 

شأنه جره إلى تجاذبات إقليمية خطيرة يجهد الرئيس الحريري منذ أن ظهرت بوادر أخطارها إلى حماية لبنان منها، وعلى هذا 
األساس، فإن ما نشر على لسان الرئيس الحريري في صحيفة "السفير" اليوم هو في إطار الكالم المنسوب وغير الصحيح". 

استقباالت 
واستقبل الرئيس الحريري في السرايا الكبيرة وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي وبحث معه في مجمل األوضاع السياسية 

وشؤونًا وزارية. 
والتقى الوزيرين عدنان القصار وعدنان السيد حسين، في حضور وفد من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه واألمين العام 

للمجلس األعلى للخصخصة زياد حايك والمستشار مازن حنا. 
وقال القصار: "يأتي اللقاء مع الحريري في إطار الجوالت التي نقوم بها للوصول إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص".  
اضاف: "أكدنا للرئيس الحريري ان القطاع الخاص مستعد للمساعدة وال نية لديه للسيطرة او انه يستلم ويبعد الدولة، بالعكس 

الدولة يجب ان يكون لها إشراف ووجود ورأي، وأخذنا موافقة مبدئية من المسؤولين السياسيين كافة". واوضح ان الوفد "وجد لدى 
الحريري كل تجاوب، وأكد لنا ان الموضوع سيطرح قريبا، ومن هنا نستطيع مساعدة بلدنا بمباركة اإلطراف السياسية ليكون فيه 

بنية تحتية ينطلق بها سياحيًا واقتصادياً ". 
واشار الى انها "كانت مناسبة قدمنا فيها التهنئة للرئيس الحريري بنتائج االنتخابات البلدية واالختيارية التي حصلت والتي كانت 

جيدة وتمت المحافظة فيها على وجود جميع الفرقاء"، آمًال ان "تجري االنتخابات المقبلة في األجواء نفسها". 
وعرض الرئيس الحريري مع رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي غالب غانم لشؤون قضائية، في حضور األمين العام لرئاسة 

مجلس الوزراء سهيل بوجي. 
 ومساء استقبل النائب السابق محمد يوسف بيضون وعرض معه التطورات العامة.
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ÉCONOMIE 
LIBAN - REFORME 

Kassar chez Hariri pour discuter du 
partenariat public-privé 
mercredi, mai 12, 2010 
 

 
Le ministre Kassar a mis l’accent hier sur l’importance du partenariat public-privé, notamment dans 
les domaines de l’infrastructure et de l’énergie.Photo Dalati et Nohra 
 



 
 

Dans le cadre de ses visites aux instances politiques et économiques, le chef 
des organismes économiques, Adnane Kassar, s'est rendu hier, accompagné 
d'une délégation, chez le Premier ministre Saad Hariri avec lequel il a discuté 
du projet de loi sur le partenariat entre les secteurs public et privé. Celui-ci a 
déjà été soumis à la commission parlementaire en charge d'étudier ce 
dossier. Le Premier ministre a loué à cette occasion les efforts du secteur 
bancaire, notamment dans le cadre de la crise économique, ajoutant que 
« le secteur privé représentait un pilier incontournable de l'économie 
libanaise ». De son côté, le ministre Adnane Kassar a réitéré l'importance du 
partenariat public-privé (PPP), notamment en ce qui concerne l'infrastructure 
et l'énergie. 
Le ministre Kassar a également mis l'accent sur la nécessité de mettre en 
œuvre les compétences techniques du secteur privé au service du secteur 
public dans le but de réaliser des gains de productivité. 
Par ailleurs, une réunion s'est tenue hier au siège de l'ambassade des 
Émirats arabes unis (EAU) entre des représentants des Chambres de 
commerce libanaise et émiratie. Les deux partis se sont mis d'accord pour 
organiser un forum économique libano-émirati à Beyrouth, le 22 du mois 
prochain. Ce forum, qui se tiendra sous le patronage du Premier ministre 
Saad Hariri, aura pour objectif principal d'étudier les moyens de dynamiser 
les investissements entre les deux pays et de renforcer la coopération 
économique entre eux. 
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 الحريري بحث والقصار وجمعية المصارف بتفعيل الشراكة
 
 
 

عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع وزير االقتصاد والتجارة محّمد الصفدي خالل استقباله 
أمس في السراي الكبير مجمل األوضاع السياسية وشؤون وزارته·  

واستقبل الحريري الوزيرين عدنان القصار وعدنان السيّد حسين في حضور وفد من جمعية 
المصارف برئاسة جوزيف طربيه واألمين العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد حايك والمستشار 

 مازن حنا· 

بعد اللقاء قال الوزير القصار: "يأتي اللقاء مع الرئيس الحريري في إطار الجوالت التي نقوم بها 
للوصول إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا المشروع الوارد في بيان الحكومة 

والذي وافق عليه مجلس النواب هو أساسي لزيادة التنمية وإلمكان إعادة بناء البنى التحتية 
والمشاريع اإلنمائية· وقد أكدنا للرئيس الحريري ان القطاع الخاص مستعد للمساعدة وال نية لديه 

للسيطرة او انه يتسلم ويبعد الدولة، بالعكس الدولة يجب ان يكون لها إشراف ووجود ورأي، وقد 
أخذنا موافقة مبدئية من كافة المسؤولين السياسيين، ونحن التقينا رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى كل استعداد واهتمام، واآلن قلنا للرئيس 

الحريري انه ال يجوز إهدار الوقت بالنسبة الى هذه المواضيع ومن الضروري المباشرة بها، هنالك 
مواضيع ملحة مثل الكهرباء، وقد قال بعض المسؤولين اننا مقبلون في الصيف على كارثة بالنسبة 

الى الكهرباء، وهنا تأتي جمعية المصارف لتعلن استعداد القطاع المصرفي والقطاع الخاص من 
رجال اعمال لبنانيين وعرب للمساعدة· الوقت مهم جدا ومن الضروري ان ُيطرح هذا الموضوع 

وُيتخذ قرار سياسي لالنطالق به، فحرام تضييع الوقت"·  

أضاف: "لقد وجدنا لدى الرئيس الحريري كل تجاوب وأكد لنا ان الموضوع سيطرح قريباً، ومن هنا 
نستطيع مساعدة بلدنا بمباركة اإلطراف السياسيين لتكون فيه بنية تحتية ينطلق بها سياحياً 

واقتصادياً · كانت مناسبة قدمنا التهنئة الى الرئيس الحريري بنتائج االنتخابات البلدية واالختيارية 
التي حصلت والتي كانت جيدة وتمت المحافظة فيها على وجود جميع األفرقاء، ونأمل ان تجري 



 
 

االنتخابات المقبلة في األجواء ذاتها"·  

ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي غالب غانم، في حضور األمين 
العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، وجرى عرض لشؤون قضائية·  

ثم استقبل وزير السياحة المصري زهير جرانة في حضور وزير السياحة فادي عبود والسفير 
المصري أحمد فؤاد البديوي·  

بعد االجتماع قال الوزير جرانة: بحثنا في موضوع زيادة حركة السياحة بين لبنان ومصر، وتحدثنا في 
اإلجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للحفاظ على حصتها في حركة السياحة العالمية 
والميزانية الخاصة بالحفاظ على نمو حركة السياحة المصرية، كما تحدثنا في آفاق فتح مجاالت 

مختلفة لزيادة الحركة السياحية بين بلدينا·  

من جهة ثانية، أصدر المكتب اإلعالمي للرئيس الحريري بياناً اعتبر فيه أن الكالم المنسوب إليه 
في إحدى الصحف المحلية يتعارض تعارضاً كلياً مع مصلحة لبنان، وجاء في البيان: <نشرت 
صحيفة (···) في عددها الصادر اليوم (امس) كالماً منسوباً إلى رئيس مجلس الوزراء سعد 

الحريري منقوالً عن ما أسمته "شخصيات لبنانية (لم تحددها الصحيفة) التقت رئيس الحكومة في 
األيام األخيرة إنه مع أن تقتني المقاومة في لبنان كل ما يمكنها من الدفاع عن حدود وسيادة 

لبنان بما في ذلك صواريخ "سكود" في مواجهة أية محاولة اسرائي  

لية لالعتداء على لبنان"· كما نقلت الصحيفة عن المصادر نفسها قول رئيس مجلس الوزراء: "أنا ال 
أختلف مع "حزب هللا" في عنوان المقاومة نهائياً، بل أختلف معه في بعض األمور الداخلية" و"أنا ال 

أعبأ بما يمكن أن يفرح أو يزعل أحد في الخارج، وما يعنيني مصلحة بلدي أوالً وأخيراً "·  

يهم المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يؤكد أنه في وقت أن ما يعنيه هو 
بالفعل مصلحة لبنان أوال وأخيرا، فإن الكالم المنسوب للرئيس الحريري في صحيفة (···) يتعارض 

تعارضاً كلياً مع مصلحة لبنان ألن من شأنه جره إلى تجاذبات إقليمية خطيرة يجهد الرئيس 
الحريري منذ أن ظهرت بوادر مخاطرها إلى حماية لبنان منها، وعلى هذا األساس، فإن ما نشر 
على لسان الرئيس الحريري في صحيفة (···) اليوم (أمس) هو في إطار الكالم المنسوب وغير 

الصحيح"·  

ومساء استقبل الرئيس الحريري في السراي الكبير الوزير السابق محّمد يوسف بيضون وتم عرض 
التطورات العامة 
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 محليات لبنان
 

  

رئيس الحكومة تابع قضايا اقتصادية وسياسية  
مكتب الحريري نفى ما نسب اليه: ال يخدم  

 لبنان ويجره لتجاذبات خطيرة
 

  

اعتبر المكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة سعد الحريري في بيان أصدره ان الكالم المنسوب اليه في 
صحيفة السفير امس يتعارض تعارضاً كلياً مع مصلحة لبنان وجاء في البيان:  

نشرت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم - امس - كالما منسوبا إلى رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري منقوال عن ما أسمته شخصيات لبنانية لم تحددها الصحيفة التقت رئيس الحكومة في األيام 

األخيرة انه مع أن تقتني المقاومة في لبنان كل ما يمكنها من الدفاع عن حدود وسيادة لبنان بما في ذلك 
صواريخ سكود في مواجهة أية محاولة اسرائيلية لالعتداء على لبنان. كما نقلت الصحيفة عن المصادر 

نفسها قول رئيس مجلس الوزراء: أنا ال أختلف مع حزب هللا في عنوان المقاومة نهائيا، بل أختلف معه في 
بعض األمور الداخلية وأنا ال أعبأ بما يمكن أن يفرح أو يزعل أحدا في الخارج، وما يعنيني مصلحة بلدي أوال 

وأخيرا. 
 

يهم المكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن يؤكد أنه في وقت أن ما يعنيه هو بالفعل 
مصلحة لبنان أوال وأخيرا، فإن الكالم المنسوب للرئيس الحريري في صحيفة السفير يتعارض تعارضا كليا 

مع مصلحة لبنان ألن من شأنه جره إلى تجاذبات إقليمية خطيرة يجهد الرئيس الحريري منذ أن ظهرت 
بوادر مخاطرها إلى حماية لبنان منها، وعلى هذا األساس، فإن ما نشر على لسان الرئيس الحريري في 

صحيفة السفير اليوم هو في إطار الكالم المنسوب وغير الصحيح.  
استقباالت  

الرئيس الحريري استقبل في السراي وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي وبحث معه معظم األوضاع 
 السياسية وشؤونا وزارية.



 
 

  
ثم استقبل رئيس مجلس القضاء األعلى القاضي غالب غانم في حضور األمين العام لرئاسة مجلس 

الوزراء الدكتور سهيل بوجي وعرضوا لشؤون قضائية.  
القصار  

واستقبل الرئيس الحريري الوزير عدنان القصار يرافقه وزير الدولة عدنان السيد حسين ووفد من جمعية 
المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه، وتناول البحث مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص المقدم إلى مجلس النواب من قبل النائب علي حسن خليل.  
وأشاد الحريري بالدور الرائد الذي تلعبه المصارف اللبنانية والذي انعكس بقوة على أداء االقتصاد اللبناني 

في شتى المجاالت، واعتبر أن القطاع الخاص اللبناني قوي ويشكل ركناً أساسياً ال غنى عنه لقيادة 
التنمية. وأشار إلى أنه يولي أهمية كبرى للتعجيل في إقرار مشروع القانون، وهو يجري المشاورات 

الالزمة لذلك.  
القصار  

من جهته، أشار القصار إلى أن اإلجتماع تمحور حول أهمية قانون الشراكة الجديد لفتح المجال واسعاً 
أمام القطاع الخاص والمصارف للمشاركة الفاعلة في مشاريع البنية التحتية، خصوصاً في قطاعات الطاقة 

التقليدية، الطاقة المتجددة، مشاريع التنمية للمياه والسدود، وشبكات الطرق والسكك، إلى جانب 
مشاريع حماية البيئة وتنميتها.  

وقال: أكدنا للرئيس الحريري أهمية المشروع المقترح وما يمثله من خطوة أساسية لتحديث البنية 
التشريعية، بما ينسجم مع االحتياجات العصرية للقطاع الخاص لتفعيل دوره التنموي واستقطاب الرساميل 

واإلمكانات الفنية واإلدارية العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص، واستثمارها في تنفيذ مشاريع ملحة 
لتنمية البنية التحتية.  

أضاف: لمسنا قناعة راسخة لدى الرئيس الحريري بأهمية التحرك الذي نقوم به، نظراً الى أن إشراك 
القطاع الخاص والمصارف اللبنانية في مشاريع البنية التحتية، سيكون له األثر اإليجابي على وضع المالية 

العامة للدولة.  
من جهة أخرى توجه القصار بالتهنئة إلى الرئيس الحريري على إنجاز المرحلتين األولى والثانية من 

االنتخابات البلدية واالختيارية واألجواء الديموقراطية التي جرت فيها، بما يعزز المناخ االقتصادي العام في 
البلد، ويشكل إضافة إلى النجاحات االقتصادية، التي حققها لبنان بالرغم من األزمة المالية العالمية، 

ويساهم في المقابل في تسريع عجلة اإلصالح التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري.  
وزير السياحة المصري  

واستقبل الرئيس الحريري، مساء، وزير السياحة المصري زهير جرانه، في حضور وزير السياحة فادي عبود 
والسفير المصري أحمد فؤاد البديوي.  

بعد االجتماع، قال الوزير جرانة: بحثنا في موضوع زيادة حركة السياحة بين لبنان ومصر، وتحدثنا عن 
اإلجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للحفاظ على حصتها في حركة السياحة العالمية والميزانية 

الخاصة بالحفاظ على نمو حركة السياحة المصرية. كما تحدثنا عن آفاق فتح مجاالت مختلفة لزيادة 
 الحركة السياحية بين بلدينا. 
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 بالشراكة بين القطاعين والمصارف تدعم خطة الكهرباء الحريري يهتمّ 
 آب والبنك الدولي يمول جزئياً سّد بسري جرّ مياه «األولي» ينطلق في

 

انصرف المسؤولون، على كل المستويات، لالهتمام بالشؤون االقتصادية والمعيشية في ضوء 
المشكالت العديدة الداهمة. 

فبعد االجتماع االقتصادي الذي عقده رئىس الحكومة سعد الحريري امس االول من دون ان 
يتوضح ما نوقش فيه، كان يوم رئيس الحكومة امس اقتصادياً كذلك، حيث التقى، الى وزير 

االقتصاد والتجارة محمد الصفدي، الوزيرين عدنان القصار وعدنان السيد حسين في حضور وفد 
من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه، واالمين العام للمجلس االعلى للخضخضة 

زياد حايك والمستشار مازن حنا. 
ويأتي هذا اللقاء، كما قال الوزير القصار «في ا طار الجوالت التي نقوم بها للوصول الى تفعيل 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا المشروع الوارد في بيان الحكومة والذي وافق 
عيه مجلس النواب هو أساسي لزيادة التنمية وإلمكان اعادة بناء البنى التحتية والمشاريع 

اإلنمائية. 
وقد أكدنا للرئيس الحريري أن القطاع الخاص مستعد للمساعدة وال نية لديه للسيطرة او انه 
يتسلم ويبعد الدولة، بالعكس الدولة يجب أن يكون لها اشراف ووجود ورأي، وقد أخذنا موافقة 

مبدئية من جميع المسؤولين السياسيين، وكنا التقينا رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
ورئىس مجلس النواب نبيه بري الذي أبدى كل استعداد واهتمام، واآلن قلنا للرئيس الحريري 



 
 

انه ال يجوز اهدار الوقت بالنسبة الى هذه المواضيع ومن الضروري المباشرة بها، هنالك 
مواضيع ملحة مثل الكهرباء، وقد قال بعض المسؤولين اننا مقبلون في الصيف على كارثة 

بالنسبة الى الكهرباء، وهنا تأتي جمعية المصارف لتعلن استعداد القطاع المصرفي والقطاع 
الخاص من رجال اعمال لبنانيين وعرض للمساعدة. 

الوقت مهم جدا ومن الضروري ان يطرح هذا الموضوع ويتخذ قرار سياسي لالنطالق به، فحرام 
تضييع الوقت». 

اضاف: «لقد وجدنا لدى الرئىس الحريري كل تجاوب وأكد لنا ان الموضوع سيطرح قريباً، ومن 
هنا نستطيع مساعدة بلدنا بمباركة االطراف السياسيين لتكون فيه بنية تحتية ينطلق بها 

سياحياً واقتصادياً ». 
باسيل 

واستأثر موضوع الكهرباء ايضاً باهتمام وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل خالل لقائه 
رئىس البعثة االقتصادية الفرنسية للشرق االوسط فريدريك كابالن والبحث خالله في خطة 
الكهرباء وشدد الوزير باسيل على ضرورة إعتمادها من قبل مجلس الوزراء كخطة متكاملة، 

 الصالح قطاع الكهرباء وإستعداد الدولة 2كما تّم البحث في الشروط الموضوعة في باريس 
الفرنسية ولبنان للبحث والتداول في خطة الكهرباء لكي يصار الى صرف األموال المستحقة 

للبنان بعد إقرارها. 
كما ناقش الوزير باسيل مع وفد من البنك الدولي ضم مدير قسم المياه والصرف الصحفي في 

 وفريق العمل المكلف Demba baواشنطن آتو براون ومدير مكتب البنك الدولي في بيروت 
تحضير مشاريع بخصوص نهر األولي وسد بسري واستراتيجية المياه، وممثلة مجلس اإلنماء 

واالعمار السيدة وفاء شرف الدين، التفاصيل المتعلقة بتمويل وتنفيذ مشروع جر مياه نهر 
األولي وتحديد شهر آب الطالق العمل فيه، اضافة الى «سد بسري» حيث التزم البنك 

الدولي بتمويل جزئي له كما هنأ البنك الدولي الوزارة على تعيين مجلس ادارة جديد 
لمؤسسة مياه البقاع. 

الى ذلك تم االتفاق ايضاً على بدء العمل بمحطة تكرير مياه الصرف الصحي ومنظومات مياه 
الشرب في منطقة بعلبك ابتداء من منتصف حزيران المقبل. 

 كما تّم االتفاق على مساهمة البنك الدولي باستراتيجية المياه التي تقوم الوزارة بوضعها.
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 إقتصاد

 

 أهمية للتعجيل بالمشروع" الحريري يبحث مع القصار ووفد المصارف الشراكة بين القطاعين اولي"  
  العام والخاص

 
إستكماال لجوالته على المراجع الرسمية والمصرفية الهادفة إلى 

الوقوف عند رأيها بشأن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، زار وزير الدولة عدنان القصار يرافقه وزير الدولة عدنان 

السيد حسين ووفد من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه، رئيس 
مجلس الوزراء  سعد الحريري في السراي الحكومي، وقد تناول البحث 

مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقدم 
 إلى مجلس النواب من قبل النائب علي حسن خليل. 

 

وأشاد الرئيس الحريري بالدور الرائد الذي تلعبه المصارف 
اللبنانية والذي انعكس بقوة على أداء االقتصاد اللبناني في شتى 

المجاالت، واعتبر أن "القطاع الخاص اللبناني قوي ويشكل ركنا 
أساسيا ال غنى عنه لقيادة التنمية". وأشار إلى أنه يولي أهمية 

  كبرى لتعجيل إقرار مشروع القانون ويجري المشاورات الالزمة لذلك.
 

في المقابل أشار الوزير القّصار إلى أّن "اإلجتماع تمحور حول أهمية 
قانون الشراكة الجديد لفتح المجال واسعا أمام القطاع الخاص 

والمصارف للمشاركة الفاعلة في مشروعات البنية التحتية، خصوصا في 
قطاعات الطاقة التقليدية، الطاقة المتجددة، مشاريع التنمية 

للمياه والسدود، وشبكات الطرق والسكك، إلى جانب مشاريع حماية 



 
 

  وتنمية البيئة".
 

وقال: "أكدنا للرئيس الحريري أهمية المشروع المقترح وما يمثّله 
من خطوة أساسية لتحديث البنية التشريعية بما ينسجم مع االحتياجات 

العصرية للقطاع الخاص لتفعيل دوره التنموي واستقطاب الرساميل 
واإلمكانيات الفنية واإلدارية العالية التي يتمتع بها القطاع 

الخاص، واستثمارها في تنفيذ مشاريع ملحة لتنمية البنية 
  التحتية".

 

وأوضح القّصار:" أننا لمسنا قناعة راسخة لدى الرئيس الحريري 
بأهمية التحرك الذي نقوم به، نظرا ألّن إشراك القطاع الخاص 

والمصارف اللبنانية في مشروعات البنية التحتية سيكون له األثر 
  اإليجابي على وضع المالية العامة للدولة".

 

من جهة أخرى توجه القصار بالتهنئة إلى الرئيس الحريري على إنجاز 
المرحلتين األولى والثانية من االنتخابات البلدية واالختيارية 

"واألجواء الديموقراطية التي جرت فيها، بما يعزز المناخ االقتصادي 
العام في البلد، ويشكل إضافة إلى النجاحات االقتصادية التي حققها 
لبنان رغم األزمة المالية العالمية، ويساهم في المقابل في تسريع 

 عجلة اإلصالح التي التزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري".
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