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Media Monitoring - title  
 عرض العالقات اإلقتصاديـة مـع سفير قطـر 
 القصـار: هذه العالقة ستبقى متينة ومتجّذرة

21/12/2012  
 
Kindly click on the LOGO of each medium to read full article 
 
  

  

Title القصار يعرض العالقات مع سفير قطر 
Website Uhttp://www.assafir.com U Date 21/12/2012  Page  

  

  

Title القصار يلتقي سفير قطر 
Website Uhttp://www.almustaqbal.com Date 21/12/2012  Page  

  
  

 
 

Title Kassar appelle les investisseurs du Golfe à venir 
au Liban 

Website Uhttp://www.lorientlejour.com Date 21/12/2012  Page  
  

 
 

Title عرض العالقات اإلقتصاديـة مـع سفير قطـر 
Website Uhttp://www.aliwaa.com Date 21/12/2012  Page  

  

  

Title  القصار عرض مع سفير قطر سبل تعزيز العالقات االقتصادية 
Website Uhttp://www.alanwar-leb.com Date 21/12/2012  Page  

  

  

Title القصار هنأ السفير القطري ونوه باحتضان بالده اللبنانيين 
Website Uhttp://www.journaladdiyar.com Date 21/12/2012  Page  

  

  

Title حض الخليجيين للعودة الى االستثمار 
Website Uhttp://www.albaladonline.com Date 21/12/2012  Page  

  

 
 

 

Title 
القصـار عرض العالقات االقتصادية مع سفير قطـر ويواصل اتصاالته  

  الخليجية للعودة لالستثمار في لبنان
 

Website Uhttp://www.elshark.com Date 21/12/2012  Page  
  

  

 
  

Title القصار يواصل اتصاالته لعودة الخليجيين  
Website Uhttp://www.aljoumhouria.com U  Date 21/12/2012  Page  

  

 
 

 

Title اتصاالت مكثفة العادة الخليجيين  
Website Uhttp://www.al-akhbar.com Date 21/12/2012  Page  
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 12363 العدد 21/12/2012 تاريخ العدد

 
 

  القصار يعرض العالقات مع سفير قطر

السابق عدنان القصار، سفير قطر في لبنان سعد علي  التقى رئيس الهيئات االقتصادية الوزير
القصار التهاني له وللقيادة القطرية برئاسة األمير الشيخ حمد  المهنّدي، وكانت مناسبة لتقديم

لمناسبة «اليوم الوطني» لدولة قطر، كما تم عرض العالقات االقتصادية  بن خليفة آل ثاني،
 .البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجاالت كافة التاريخية بين

القصار خالل األيام المقبلة ومطلع السنة الجديدة، اتصاالته  إلى ذلك، من المقرر أن يستكمل
واالقتصاديين ورجال األعمال في الدول الخليجية، لحضّهم على العودة  مع عدد من المسؤولين

  .لبنان الى االستثمار في

   
 

UBack to TopU 
 

  

 

  
UBack to TopU 

 

  
  

 

 UL’Orient-Le JourU > UÉconomieU > Brèves 

UÉCONOMIE U 
0BBrèves 

 
UPartagerU    

21/12/2012 
 

Kassar appelle les investisseurs du Golfe à venir au Liban 
Le président des organismes économiques, Adnane Kassar, a rencontré 
hier l’ambassadeur du Qatar, Ali al-Mohanadi, avec qui il s’est entretenu 
des relations bilatérales économiques et commerciales. Dans les 
semaines à venir, il est prévu au programme de M. Kassar plusieurs 
rencontres avec des dirigeants des pays du Golfe pour les encourager à 
investir au Liban, « pays le plus sûr de la région ».  
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 اللواء اإلقتصادي

 
 عرض العالقات اإلقتصاديـة مـع سفير قطـر 

 القصـار: هذه العالقة ستبقى متينة ومتجّذرة
  هـ1434صفر  8 الموافق 2012 كانون األول 21الجمعة,

http://www.lorientlejour.com/�
http://www.lorientlejour.com/category/5/%C3%89conomie-liban.html�
http://www.lorientlejour.com/category/5/%C3%89conomie-liban.html�
http://addthis.com/bookmark.php?v=250�
http://addthis.com/bookmark.php?v=250�
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 الوزير القصار والسفير القطري 

التقى رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، سفير قطر في لبنان سعد علي 
المهنّدي، وكانت مناسبة لتقديم القصار التهاني له وللقيادة القطرية برئاسة األمير الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني، لمناسبة «اليوم الوطني» لدولة قطر، كذلك تم عرض العالقات 
اإلقتصادية التاريخية بين البلدين. 

وقال القصار بعد الزيارة: اللقاء كما العادة، كان في غاية الودّ واإليجابية، وأبلغته تهنئتي وتهنئة 
الهيئات اإلقتصادية في لبنان للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمناسبة «اليوم الوطني 

القطري» الذي يمثّل يوماً عزيزاً للبنانيين، الذين يتمنون للشعب القطري بقيادته المزيد من 
التقّدم واإلزدهار. 

وتابع: عرضت مع السفير العالقات اإلقتصادية والتجارية بين لبنان وقطر، وسبل تعزيزها 
وتطويرها في المجاالت كافة. وشدد على عمق العالقات التاريخية القائمة بين لبنان وقطر، 

الفتاً إلى أن «هذه العالقة التي عمرها من عمر البلدين، ستبقى متينة وراسخة ومتجّذرة». 
وأضاف: اللبنانيون الذين كانت قطر بين أوائل البلدان الخليجية التي استقبلتهم واحتضنتهم، ال 
يمكنهم نسيان هذا الموقف المشرّف، كما ال يمكنهم تجاهل األدوار اإليجابية التي لعبتها قطر 

وال تزال، على صعيد دعم وجهات النظر وتقريبها بين اللبنانيين، إن من خالل اتفاق الدوحة 
، أو من خالل الهيئة القطرية إلعادة 2008الذي أنهى مفاعيل أحداث السابع من أيار في العام 

إعمار المناطق التي تضررت في الضاحية الجنوبية والجنوب جرّاء العدوان اإلسرائيلي في العام 
2006 .

اإلتصاالت الخليجية 
إلى ذلك، من المقرر أن يستكمل القصار خالل األيام المقبلة ومطلع السنة الجديدة، اتصاالته 

مع عدد من المسؤولين واإلقتصاديين ورجال األعمال في الدول الخليجية، لحضّهم على 
العودة الى اإلستثمار في لبنان «الذي وعلى رغم األحداث التي تشهدها البالد من حين إلى 

آخر، ال يزال يتمتّع باإلستقرار مقارنة بباقي البلدان العربية المجاورة، بفعل الحزم الذي 
يمارسه الجيش اللبناني على كامل األراضي اللبنانية». 
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 القصار هنأ السفير القطري ونوه باحتضان بالده اللبنانيين

التقى رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار سفير دولة قطر سعد علي المهندي، وكانت 
الزيارة مناسبة لتقديم القصار التهاني للسفير المهندي، وللقيادة القطرية برئاسة األمير الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني، لمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، كذلك جرى استعراض للعالقات اإلقتصادية التاريخية بين 
البلدين.  
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ولفت القصار بعد الزيارة، إلى أن «اللقاء مع األخ والصديق السفير سعد المهندي، كان كما العادة في غاية 
الود واإليجابية، وأبلغته تهنئتي وتهنئة الهيئات اإلقتصادية في لبنان األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
لمناسبة اليوم الوطني القطري، الذي يمثل يوما عزيزا للبنانيين الذين يتمنون للشعب القطري بقيادة سمو 

األمير المزيد من التقدم واإلزدهار».  
واضاف: «استعرضت وسعادة السفير، العالقات اإلقتصادية والتجارية، بين لبنان وقطر، وسبل تعزيزها 
وتطويرها لتطال المجاالت». وشدد القصار على عمق العالقات التاريخية القائمة بين لبنان وقطر، الفتا 
إلى أن هذه العالقة، التي عمرها من عمر البلدين، ستبقى متينة وراسخة ومتجذرة، وقال: «إن اللبنانيين، 

الذين كانت قطر بين أوائل البلدان الخليجية، التي استقبلتهم واحتضنتهم، ال يمكنهم تغافل هذا الموقف 
المشرف، كما وال يمكنهم تجاهل األدوار اإليجابية، التي لعبتها وال تزال دولة قطر، على صعيد دعم 
وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، إن من خالل اتفاق الدوحة الذي استضافته العاصمة القطرية 

، أو من خالل الهيئة القطرية إلعادة إعمار 2008الدوحة، وأنهى مفاعيل أحداث السابع من أيار في العام 
».  2006المناطق التي تضررت في الضاحية الجنوبية والجنوب من جراء العدوان اإلسرائيلي في العام 

الى ذلك، من المقرر أن يستكمل القصار، في خالل األيام المقبلة ومطلع السنة الجديدة، اتصاالته مع عدد 
من المسؤولين واإلقتصاديين ورجال األعمال في الدول الخليجية لحضهم على العودة لالستثمار في لبنان.  
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القصـار عرض العالقات االقتصادية مع سفير قطـر ويواصل اتصاالته الخليجية للعودة لالستثمار 
  في لبنان

 
 
 

التقى رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، سفير قطر في لبنان سعد علي المهنّدي، 
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وكانت مناسبة لتقديم القصار التهاني له وللقيادة القطرية برئاسة األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
 لمناسبة «اليوم الوطني» لدولة قطر، كذلك تم عرض العالقات اإلقتصادية التاريخية بين البلدين.

 
 

وقال القصار بعد الزيارة: اللقاء كما العادة، كان في غاية الوّد واإليجابية، وأبلغته تهنئتي وتهنئة الهيئات 
اإلقتصادية في لبنان للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمناسبة «اليوم الوطني القطري» الذي يمثّل يوماً 

 عزيزاً للبنانيين، الذين يتمنون للشعب القطري بقيادته المزيد من التقّدم واإلزدهار.
 
 

وتابع: عرضت مع السفير العالقات اإلقتصادية والتجارية بين لبنان وقطر، وسبل تعزيزها وتطويرها في 
المجاالت كافة. وشدد على عمق العالقات التاريخية القائمة بين لبنان وقطر، الفتاً إلى أن «هذه العالقة 

 التي عمرها من عمر البلدين، ستبقى متينة وراسخة ومتجّذرة». 
 
 

وقال: اللبنانيون الذين كانت قطر بين أوائل البلدان الخليجية التي استقبلتهم واحتضنتهم، ال يمكنهم نسيان 
هذا الموقف المشّرف، كما ال يمكنهم تجاهل األدوار اإليجابية التي لعبتها قطر وال تزال، على صعيد دعم 

وجهات النظر وتقريبها بين اللبنانيين، إن من خالل اتفاق الدوحة الذي أنهى مفاعيل أحداث السابع من أيار 
، أو من خالل الهيئة القطرية إلعادة إعمار المناطق التي تضررت في الضاحية الجنوبية 2008في العام 

 .2006والجنوب جّراء العدوان اإلسرائيلي في العام 
 
 

إلى ذلك، من المقرر أن يستكمل القصار خالل األيام المقبلة ومطلع السنة الجديدة، اتصاالته مع عدد من 
المسؤولين واإلقتصاديين ورجال األعمال في الدول الخليجية، لحّضهم على العودة الى اإلستثمار في لبنان 

«الذي وعلى رغم األحداث التي تشهدها البالد من حين إلى آخر، ال يزال يتمتّع باإلستقرار مقارنة بباقي 
 البلدان العربية المجاورة، بفعل الحزم الذي يمارسه الجيش اللبناني على كامل األراضي اللبنانية».
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