
إ����د

 �	�
��و�� ���� ا����ل ا�و�� ا
��ي ����ر وا��ض ا$#��ت ا���ر!  �� ا


	� ا����ل    � ����د ا��و�� ��ري ا����ف ��ا��� ر�
	� ا����ل ا��و�� - ا�	' ��� ا�#�&% �$��� ا�#
�رة وا�! ��� �� ا�� ��زار ر
��د ا�$�ف ا�/�&�� �+��ن ا��!�ر ووز�� ا�-#!�د وا�#
�رة ���+ ا�!,+ي. �ا�	' ��� ا��و�� �5ك �3اف آ1 �0 وز�� ا�+و�� ر�� ا

                            �� �� ا�
��6ر ��رة ر '1 ز �7ة - �'� ����د ا�$�ف ا�/�&�� �>آ+ا اه��� ه9ا ا�	��ء ا�9ي �8�و-+ رأس ا��!�ر ا5#��ع ا��
	� �� ��� ا
آ+                            <�ه�  ��د��، و�Aرو��� ا Bإ� ��� '� ���� �6��� 0� Bو�Dرة ا��E�6 ا� ��د��، �G��ًا إ�B أ��ا�/��د ���Gل �	���ن إ�B رو��� ا�
�� ا�ـ#� ��I#6ـ�                            هً� &�� �	� ا� �� ��K�ً�، و� ّ� �ً� وإ� ���Lر�ً� و��M#� !�د�ً� وا �� ا-# ��د���� ا� ��&N �' �ن &�و  �#� -�ت ا����Eة ا P/ا� �أه��

����6 رو��� �	B آ1 ا3D/+ة. �و

#�% ا���Dل وا���Qع      � R��/�وأآ+ أه��� ا�+ور ا�9ي ���م &� �
	� ا���Dل ا��و��- ا�	' ��� &���� �3اف �0 ا�
��S ا�	' ���، �� 
'�ر                           �� ا��#  0�9U V ،ه� E�E/�	+�0 و �0 ا�' & �� ا��Yص �0 ا�� 0���Q	B ��ص ا��#��Mر ا��#'�دل و�� ��W�L ا�/P-�ت ا�-#!�د�� وا�#
�ر
.          �I��Kم وا�#8ه�1 ا�#� �، وا�#/�ون ا��	وا�/ ����Mرة وا�#/�ون ا�-#!�دي، وا��
ا�,�-�ت ا�#/�ون ا��'��� &�0 �' �ن ورو��� �� �
��ت ا�#
                           �� �#� B� �7 ا ه9ا �> Z��، و ��]ً� و� ���� PUل ا��Dام ا�LPM� ا���	� �ً��� � +6G� ��ري &�0 �' �ن ورو��

\ ا�#'�دل ا�#I ف إن�Zوأ
ا�/P-�ت ا�-#!�د�� وا�#
�ر�� ا��G#�آ�. آ�9_ �ّ�^ &��
�6د ا��G[�رة ا�#� ���م &�6 �
	� ا���Dل ا�/�&�- ا��و�� �� ����Q ا�/P-�ت 

��د�� وا�/��\ ا�/�&�. �ا�-#!�د�� وا�#
�ر�� و�/E�Eه� &�0 رو��� ا�
إ���� 

��د�� &	' �ن                          �آ+ اه#��م رو��� ا� ��د �' B �+��ن ا��!�ر �`-#!�د ا�/�&�، وأ�&+ور^ 7[� إ���� ا��ز�� ا��!�ر �	B ا�#�'��� �� ��� ا�
         B	� ت�Lا�#� أ �ا����� ��زDو-�ل : إن رو��� و&/+ ا . ��P�#وا� �������ً� وا-#!�د�ً� وا5#����ً�، وأ��6 ��R ا�S��5 B �' �ن و�+�\ ���د
     W�+!��& � #-P� �6         . إ� � ��ّ+ر & E#/و� _K�#� وأن ،�ً���3 �ً����� B�ا��+ا � � � �% أ3+-��-P� \�ّ�� � #	/5 ،��0 &� �6 رو��دول ا�/��\ و
����Q ا�/P-�ت ا�-#!�د��         �� E�ّ�#دوره�� ا�� Bًا إ��b� ،��+�#ام وا��#I�5ك �3اف و�[0ّ ���6 آ1 ا� ��ا�/E�E �/��� ا���� ا��!�ر وا��

&�0 �' �ن ورو��� و� ���� &�0 ر�5ل ا���Dل �� ا�'	+�0. 
�3اف 

      �6/Zو B	� 1�/0 ا����Q0 ا��ل ���Dر�5ل ا B	1، و��/,� Bا� �5����د�� &�أ�� �3اف ���ل: إن ا��,�-�ت ا���-/� &�0 �' �ن ورو��� ا�
��Z% ا�# ,�9 وا��Aدة �0 ا���Eرة ا�#� ����م &�Y� �6�� ر�� ا�
��6ر�� ا�	' ���� إ�B رو���، و� [�ن &!�'#� �	/�� 1	B ذ�_ 

وأآ+ �3اف ��Gرآ� �' �ن �� ا��/�ض ا��و��         - ا�/�&� أرا&�� إآK'� ا����ر إ-��#� �� �+� � ���[� PUل             ��EI 9-7ان ا���'1، ود��    

�ت ا�	' ���� وا�#/ّ�ف �	B ��ص ا��M#�Aر �� �' �ن ورو���. # ���& R��/#��& ��0 أه��' �ن ��� ��� �� � �رآ�G� R�M]� Bا�

� + ا�!,+ي 
�K�0 ا�#'�دل ا�#
�ري &�0 ا�'	+�0. ��g ا��ز�� ا�!,+ي �% ا���+ �'1 & 0 �#65�

��د ا��و�� �PjPع �	��V Bق ا��#��Mر �� �' �ن. وأ&+ى ا���+ اه#���� &���#��Mر ��      �ود�� ا�!,+ي ر�5ل ا���Dل وا��Gآ�ت �� ا�
ا�' B ا�#�#�� و�+ود ا����^. وأآ+ أن ا���Eرة ا���'	� ���� ا�
��6ر�� ا�/��د ���Gل �	���ن إ� B����Q/#� �] د�/� �#���Q ا�#/�ون            

 .�����Mوا� ��I��Kوا� �ت ا�-#!�د���
�� ا��
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ا���� ��ث ��ل ا���ع ���� ا���ل ا������ - ا�	و���� ����

20-02-2010إ����د

       �� م ����!  ا! م ا��$# ا��%�&ـــ�ور- ر,ــ* ا�()ر &

  �3(..��	- �ـ..   ",	0..1 ا����ا0../ ��.. #..� ا���6..ع، �!	&..ً

ـ�       ـ ، و7ــ ـ�ول ا�ــ)ــ��ــ(ـ ��3$  ا�!�:ت ا�!	&$  �8 ا�ـــ

." رو�$<��)�

 1...�وآــ..ن ���..� ا���..ل ا����...��   - ا�	و�...� &...�أ ا���

ك      ...� ���...  ا�()...ر و,%...�ر رA$...� ا���...* ا����...A	&

ـس       �3، �ــ�ـ(���� ��8، رو&$	 �	� C0	اف وا��%

ط.F& /$��و ،�G�� H�7 ،����ا�

وأآ.� ا�().ر أه�$.  ا��(.    C "ا�.Mي �ــ3Kــ.� �ــ�ــJــ.	ة :�../   

    � رو�$� ل ��$�ن اO$� دز�ـــرة رA$� ا���>�ر�  ا�!�

   ...<��� #...� �رة ا�و�....�Hا�"    د�..  "، �O..$	ًا ا�..� أ�>..�ا36

د�.. ، وه..� 3ــRآــ..� أه�$..     ��� ا�..� رو�..$ ا36..��� �$A	.�

     ..�د�ن &	و�..$ ا36..��� S&	..3 ��..ة ا�H$..ت ا���ا�ــ!ــ�:ــ..

�  ا����$        )��& ، و��ّ�هًً$�F�وا ً$7)Uو ً�ر�Vوا�� ً�ا:�)د

� آ/ ا�0!�ة".��  رو�$<))�ا��� ,((�> و3

وأآ� أه�$  "ا�ــ�ور ا�Mي �(�م &1 ���� ا���ل ا�	و��    -

     W�	..!3 �..7 ،���.  0.	اف �..# ا���..* ا����..A	& ��ا����.

    �..�� #$7	..Xص �ــ..# ا�ع ا�ــZــ....X)ل وا�����.8 ا���..

    �ر ا����دل و7ــ� 3�U$] ا�!�:ت ا6:�)د�V��6ص ا	7

�# 7...� ا���6...ر      M...�\ ،�Hه...H!3و #�وا���ر�...  &$...# ا���...�

ـ# �ــ�ــ�ــ.ن ورو�ــ$ــ. 7ــ.�          ت ا��!ون ا���	�  &ــ$ـ: ا3[

�ــ�ــ...6ت ا�ــ�ــ�ــ...رة وا�ــ�ــ!ــ...ون ا6:ــ�ــ)ــ...دي،   

."�,$Fون ا�7  وا�!��م وا��Kه$/ ا��(��، وا��!)Vوا�

     ً$..�ن �$..���&  ..�د�&ــ..�ور- أآ..� ا���..� اه��..م رو�..$ ا36

ن ��� *�� � ا�ــ� أ�> W)3 ا�ــً�76 ،ً$� وا���ً�وا:�)د

و3..��_ �..$د13 وا�..�(��1 . و:ــ..ل: ان رو�..$ و&!..� ا�ز�..    

   ���!� ،ا���$  ا��� أU	ت ��� دول ا�!�_ و�# &$�> رو�$

، وأن    ً�$�...0 ً...�$$)3 � ا�(...�ا��A �...8 أ0...�:..�3:�� _..$ّ)�

.<& H�!�و `F���

 

����� ا�����ت ا����د��
���� وأورو�� ��ا������ 

�0ى ا����

    �أآــ..� ا��ــ$ــ..# ا�ــ!ــ..م ���!..  ا�ـــ..�ول ا�!	&$..  �ــ�ــ..	و ���..

ـ�ول ا�!	&$.  ��.� ا:�.  أ%7./ ��:.ت ا��!.ون           ـ	ص ��!  ا�ـ ",ـ

 ��.8 ا�.�ول ا�).��(  و7.� �(.��> رو�.$ ا36ــ�ــد�ــ.        ". وأJــ.ر ا�..

ا���6.ع ا��(�./ ����.�ى ا���.ل ا�!.	&�     - ا�	و�.� ا�..Mي �..$!(� 7..�  

د ا�!..م    ..��	ان ا��(�../، و�3..�� أن �b..�ن ا36H.., 	<..J ل�..� �b..���

       8.�  .��H ا�!�:.ت ا6:�).د�  وا���رH.!�� 8.7ة د�&$     ":.	ف ا�!	c��

." �د�، وأورو&ــ و�)�0ً �8 رو�$ ا36$�\ �7  )�ا��ول ا�)�

د ا�!م �c	ف ا���رة             �ن ا�()ر رA$� ا36��� 	�زار ���� ا��ز

ن   ��� �ـد    "��� وا�)��  وا�Hرا�  ����د ا�!	&$ ، 7ــ� �(	 ا36ــ�ـ

      ً.!�X� ،�ا�()ر ��:�).د ا�!.	&�   ". و�.ل ا�().ر &%.$[1 7.� ا���.�

� آ/   �� ت ا��� �(�م &>dOل وا��د وا����ت ا36�bا� ��� -�ا

.��ا�0!�ة �# �(	- ا���

ت ا��!..ون ا���$�..       ..:�� � JR3..	 ا�....<�K& رة�ــ.Hر ا�ــوا��.�	 ا�().

ص           .Zع ا�.X)ص ا�	&$. ، و,ــ.	ول ا�!�� د &��!  ا���� 3	S& ا36 ا

              eA.�� M.$]�3  .!&��ول ا�!	&$.  7.� �� ا�!	&� ��� ا��!ون �8 ��!  ا

� ا��>.�د   .�� ��Uوأ ."        $�ا�(�  ا6:�)د�  ا�!	&$  وا������  وا���6

            .!�� /.�� 	.��X3 �.7 �.��� �� وا���	آت ا�.�� �(.�م &>.Fوا��

ا��ول ا�!	&$  ود�_ ا��!ون ا6:�)دي &$# ا�ــ�ول ا�!	&$ .
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	� - ا��و�� ��� وا���
ر �� ا���
ع ��� ا���
ل ا����

ا�.�-, +�
ط 20 2010 ا���ا�' 6 ر%$# ا�ول 1431 هـ 


د ا�����:��
ل �� ���� ���
ن ا���
ر ��� ����

 �
د���
ت ا �ة د�# ���"�" ا���ا *(
د ا��
م �'&�ف 
3
م ��
�3ـ2 ا�ـ4ول ا��3%$ـ2 ��ـ�و ���ـ�           <0ـ�ص  $6 ا� 4 ا�7 أّآ

�4ول          � إ=
�2 أ�@? �<=
ت ا��3
ون �# ا
�23 ا�4ول ا�2$%�3 ��


دDـــ2   >� وأ+ـــ
ر إ�ـــ� أنFGا� 

 رو�ـــ$H�42 و�ــ� ��ــ�D4ا��ــ

           �� ا����
ع ا����? ����4ى ا��7
ل ا��3%� ا��و�� �4�3$ 

�?، و�Gـ�� ان LDـ�ن ا�FGـ
د ا�3ـ
م �Kـ�ف           �DN0ان ا���  �L� ��

�4ول                �# ا  2D 
د2D وا���
ر� NDN3 ا�3<=
ت ا�=� �ة د�# ��=  2$ ا�%�3

�2Dد
FGا� 

 �# رو�$ًQ��Rو 

 واورو%$�S �� 2�D4ا��


�3<=ـ
ت ا���ـ$Nة           % T��2 �ـ4	
ن ا���ـ
ر، 	ـّ �D ا�4و �V، وز H� 6� و

�
ً$	

 وا	.ً$�
�Wو 
ًDر
�Xوا�� 
ًDد

د2D ا=��FGا� 

ن %�و�$��� Y%�G ا���

 �
د              <���FG2 �� ��� ا�$ 
د ا�3
م ��Kف ا���
رة وا���
�2 وا�Nرا�2 ��<د ا�%�3FGا� �$Zر ر

ن ا���	4� �Dز�� ا���زار �


ت                [
\ 
د وا��7
ل وا��FGت ا�
	 
Lا� �� T
D 
 اً3]� �
ن ا���
ر �<=��
د ا��3%�     >� و�
ل ا���
ر %@$^V �� ا����	4�

�4D4ا�� T��� �� 43ةQآ? ا� �� 
H% م��D ا���

3
ون           
ت ا��=>� ���� G_+� إ� 
رة اDNا� T`H%"               TازNوأ��ب �6 ا�� ،V� 
ء ا���4 ا���ا�' @�d%و ����% 
ًQ
R 
ً� $0�G e0ور

                      �� 2$ �4ول ا�%�3 � ا��3
ون �# �
�23 ا
ص ا��%�3 �fع ا�
$2، و�0ص ا��[ �4ول ا�%�3 
د %�
�23 اFGا� Y%�G  ��� ا���$�2 ا

�م      � D ��� �د وا��.
�� وا���Fآ
ت اHا�� �� ��W2"� وأ$�

gZ ا���2 ا�=��
د2D ا��3%$2 وا�����2D وا�����	 `$^�G 23%
��


�23 ا�4ول ا��3%$2 ود�i ا��3
ون ا�=��
دي %$6 ا�4ول ا��2$%�3� ?�� �D�]G �� ���� 
H%

�ر     @0 �� �� 
	�             ? ا��و� �
ل ا�� � ا�7 
د ��� �دف ا	3Q  ��� �� T4�^G ء
� Wا��و��  وأ ?  �	
��� ا��7
ل   ا���

$l +ـ
رك ���ـ� �ـ� هـ`ا                          0 ،�	 �Dري إ�D  �� 	e ا��و 
$� ا�� Zاف، ور�Q 
ك �  � 
	� �� ا���� �	e ا� 
$� ا�� Zر

                    

 رو�ـ$H�42 و�ـ� ��ـ�D4ون �ـ# ا�ـ4ول ا��ـ
�4ول ا��3%$ـ2 �ـ� إ=
�ـ2 أ�@ـ? �<=ـ
ت ا��3ـ �0ص �
�23 ا آ4  
ع، وأ� ا���

�DN0ان               �H+ R<ل   �L� �� ��  4�3$� �`ي  �� ا �3%�         - ا��و � ا����
ع ا����? ����4ى ا��7
ل ا�� 
د2D � وأ+
ر اFGا�

             �� 2�D44ول ا��� 2D �# ا �ة د�# ��NDN3 ا�3<=
ت ا�=��
د2D وا���
ر="         2$ 
د ا�3
م ��Kف ا�%�3FGن ا��LD أن ���Gا����?، و

�"2Dد
FGا� 

 �# رو�$ًQ��Rو 

، وأورو%$�S

� G��$2 ا�3<=
ت      � ?Qا�
�23 ا�� ا����
ع، �%�3ً
 �T�D4�G 6 �ـ  "VQ�0 ا����
م ا�7$6 ا�3
م ��@	
%4ورT رe0 ا���
ر %

�"

 رو�$H�4�� 2، و���D4ا��3%$2 �# ا�4ول ا��


ك             � �	
� �	e ا� 

�2 ا���
ر و0@�ر رZ$� ا��Z�% V�
%4أ ا��� 
	�   - ا��و�� � �و=
Z# ا����
ع وآ
ن ��� ا��7
ل ا�

�، و	�$? %.
ط�m
�� ND
� ،��Fس ا�
�� ،�G
�D�� �$%4 ��#، رو�F� دة
�Qاف وا�7@
ء ا�.


ن              �$� 
ل \ 
د �$� 2D ا�3 �رHا��� �$Zرة ر
D 
+�ة =�? ز�� �GdD �`ي  
ء          "ا� �ر �_آ4ًا أه�$2 ه`ا ا�@F�
ورe0 ا���
ر %


د2D، وه� G_آ4 أه�2$                FGا� 

	� إ�� رو�$� �� �$Z��  
H��	 6� �
رة ا7و�DNا�"     
H	أ �
د2D    "، �\$�ًا إ�FGا� 
إ�� رو�$

                        ��� $2 ا ��2 ا�� ���
% 
هً �
، و��ًّ$	
. 
 وإ	ً$ �
�Wو 
ًDر
�X�� 
 واًDد
� 2D ا=� 
دFGا� 
$� 
ن %�و� �� Y%�G  ��� ا�3<=
ت ا���$Nة ا

� آ? ا43Q7ة"�� 

 رو�$H��FGو 
H���0
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 #���� oD�3G �� ،�	
��
��Q 2اف �6 ا��
	e ا�Z�% �	
��� ا��7
ل ا��و��- ا��� V% م��D وأآ4 أه�$2 "ا�4ور ا�`ي

        6D4$6 ا�� % 2Dر
�W$' ا�3<=
ت ا�=��
د2D وا���G دل و��

ر ا�����Xص ا����� �
ص �6 ا�[��6$ �fع ا�
ا��7
ل وا��[

              2�
�Xدي، وا�

�ت ا���
رة وا��3
ون ا�=���� �� 

ن ورو�$� �� 6$ 
ت ا��3
ون ا�����2 %=
^Gر ا
وNDN3Gه
، 6D`RS �� ا����

            ً
p�F� 
ً$�
�G 4H\D 

ن ورو�$� �� 6$ 
دل ا���
ري %� 
ف  "إن i�0 ا��m�0 "� وأ
�م وا��dه$? ا�����، وا��3
ون ا�.$وا�3

�د    H��
%  T�ّ	  q�`2 ا��\��آ2"� آDر

	2 ا�3<=
ت ا�=��
د2D وا����� �و� �$�
 R<ل ا�7�ام ا�2W>X ا��
m$2، وه`ا D_+� ا�

            
$� ��D ا�3<=
ت ا�=��
د2D وا���
ر2D وNDN3Gه
 %$6 رو]G �� ل ا��3%�         - ا��و��
� ا��7�� 
H% م��D ��� �رة اL\ا��


د2D وا�3
�i ا���%�3FGا�


ن ا���
ر �<=��
د ا��3%�      "، وأآ4 اه��
م  	4� �
د       "���FGا� ��� �� V�
� ا����� ا��ز�D ا���
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زار األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البالد العربية الوزير عدنان القصار

في مقر االتحاد "مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي"، حيث اطلع 

على إمكانات االتحاد، واألعمال والنشاطات التي يقوم بها، وحضر جانبا من اجتماع مجلس األعمال اللبناني الروسي المنعقد في مقر االتحاد. 

ورحب القصار بموسى والوفد المرافق وأعرب عن اعتزازه بهذه الزيارة التي "تؤشر الى عالقات التعاون المتينة التي تربط االتحاد بجامعة الدول

العربية وحرص القطاع الخاص العربي على التعاون مع جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ نتائج القمة االقتصادية العربية والتنموية واالجتماعية".

وأثناء الجولة في مبنى االتحاد انضم موسى الى مجلس األعمال اللبناني - الروسي المنعقد في حضور رئيس الجانب اللبناني في المجلس جاك صراف

ورئيس الجانب الروسي يوري إيونو، حيث شارك في هذا االجتماع، وأكد حرص الجامعة على "إقامة أفضل عالقات التعاون مع الدول الصديقة وفي

مقدمتها روسيا االتحادية".

وأشار موسى الى "االجتماع المقبل لمنتدى األعمال العربي الروسي الذي سيعقد في موسكو خالل شهر حزيران (يونيو) المقبل" وتمنى "أن يكون االتحاد

العام للغرف العربية قوة دفع لتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة في آسيا وأوروبا وخصوصا مع روسيا االتحادية".

بدوره رحب القصار بانضمام أمين عام جامعة الدول العربية الى االجتماع معربا عن تقديره "لحرصه المتواصل على تنمية العالقات العربية مع الدول

الصديقة وفي مقدمتها روسيا".

وكان مجلس األعمال اللبناني - الروسي قد بدأ اجتماعه برئاسة القصار وحضور أعضاء الجانب اللبناني محمد لمع، روبير جريصاتي، عباس الحلبي،

فايز جباضو ونبيل بساط.

وقد رحب القصار بالحضور وأكد "أهمية هذا اللقاء الذي يأتي مباشرة قبل زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى روسيا االتحادية". وأشار

إلى "أن هذه هي الزيارة األولى من نوعها لرئيس لبناني إلى روسيا االتحادية، وهي تؤكد أهمية العالقات المميزة التي تربط لبنان بروسيا االتحادية

اقتصاديا واستثماريا وثقافيا وإنسانيا" منوها بـ "النقلة النوعية التي حققتها وتحققها روسيا على كافة األصعدة".

وأكد "أهمية الدور الذي يقوم به مجلس األعمال الروسي - اللبناني في تعريف مجتمع األعمال والقطاع الخاص من الطرفين على فرص االستثمار

المتبادل، وفي توثيق وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين، آخذين في االعتبار اتفاقيات التعاون المبرمة بين لبنان وروسيا في مجاالت

التجارة والتعاون االقتصادي والثقافة والعلوم والتأهيل التقني والتعاون السياحي" الفتا الى "ان حجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا يشهد تناميا

ملحوظا وال سيما خالل األعوام الثالثة الماضية، وهذا يؤشر الى متانة العالقات االقتصادية والتجارية المشتركة". كما نوه بـ "الجهود المشكورة التي

يقوم بها مجلس األعمال العربي - الروسي في تطوير وتعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين روسيا االتحادية والعالم العربي".

بدوره شكر إيونو القصار على استقباله في مقر االتحاد "مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي"، وأكد "اهتمام روسيا االتحادية بلبنان سياسيا واقتصاديا

واجتماعيا" مشيرا الى انها "تقف الى جانب لبنان وتدعم سيادته واستقالله"، وقال "ان روسيا وبعد األزمة المالية التي أثرت في دول العالم ومن بينها

روسيا، جعلتنا نقيم عالقاتنا مع أصدقائنا القدماء تقييما صحيحا، وأن نتمسك ونعتز بها".

وقال صراف ان "االتفاقيات الموقعة بين لبنان وروسيا االتحادية بحاجة الى تفعيل، وعلى رجال األعمال من الطرفين العمل على وضعها موضع

التنفيذ، واالستفادة من الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية إلى روسيا وسنكون بصحبته للعمل على ذلك".

وأكد "مشاركة لبنان في المعرض الروسي - العربي "أرابيا إكسبو" المقرر إقامته في مدينة موسكو خالل 7-9 حزيران المقبل" ودعا الى "مشاركة لبنان

فيه لما له من أهمية بالتعريف بالمنتجات اللبنانية، والتعرف على فرص االستثمار في لبنان وروسيا".

  

 

زار القصار وتفقد مبنى االقتصاد العربي
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ا����د

11523ا	��د��20/02/2010ر�� ا	��د

���ع ���� ا����ل ا������� ـ ا��و	� ��� ا�  !	"�
��ن ��و��� ����ة ا����د�ً� وإ�����ً��ا	#��ر: ! ��ت 	

��ن ��(�رك '$ ا	���ض ا	�و�$ ـ ا	���$�,ّ�اف: 	

زار ا��,9 ا�.�م ����.+ ا�(ول ا�.�-,+ ���و �"	! ر8,� ا67��د ا�.�م �4�ف ا����رة وا�&���+ وا�1را�+ ���0د ا�.�-,+ ا�"ز � �(��ن ا�'&�ر، #�
��ل ا�'&�ر وA,B? #� ا����!، وأ;�.? ��! إ�=���ت ا67��د وا����ل وا��>�;�ت )C-�». و�د ا�.�&�C0� د «���! �(��ن ا�'&�ر��ا67 �'�

ا���  '"م -�K ��! آI ا�H.(ة �'� 9�G ا��( (. 
��ء ا�"#( ا���ا#Q �?، وأ��ب �9 ا��1ازGOK- G ا�1 �رة ا��� «MN6� ا�! ��C0ت ا��.�ون ا���,�+ ا��� 6�L- ا67��د�S-! و	ا�'&�ر -�" TUر
�&�د + ا�.�-,+C7ا�'�+ ا V8��� O,A�6 +.-�����.+ ا�(ول ا�.�-,+ #� � W� ون�.�-���.+ ا�(ول ا�.�-,+، وU�ص ا�'�Zع ا��Yص ا�.�-� ��! ا�

���.+ ا�(ول ا�.�-,+ ود�] ا��.�ون I�� � "Z6 �# !	"� �K- م"'  ������,+». وأ[�! ��! «ا��K"د وا��\��� وا����آ�ت ا��وا����" + وا7
�&�دي -,9 ا�(ول ا�.�-,+». C7ا

���� ا����ل ا������� ـ ا��و	� 
أ[��ء ا��"�+ #� ا����! H"دف ا�.'�د ���� ا����ل ا������� ـ ا��و	� -��"ر ر8,� ا����T ا������� #� ا����� ��ك H�اف، ور8,�

���ع وأآ( U�ص ا����.+ ��! «إ��C+ أ#��C0� Iت�ا����T ا��و	�  "ري إ "�"، �M a,Uرك ا��,9 ا�.�م ����.+ ا�(ول ا�.�-,+ #� هOا ا7
ا��.�ون �W ا�(ول ا�&( '+ و#� �'(���K رو	,� ا67��د +». 

�(ى ا����ل ا�.�-� ا��و	� ا�Oي 	,.'( #� �"	=" 0dل KM� 1U �ان ( "�,") ا��'�I»، و��6!��� I�'��ع ا����وأ�Mر �"	! ا�! «ا7
�&�د + وا����ر + �W ا�(ول ا�&( '+ #� f	,�، وأورو-� وW� �H"&d رو	,�C7ت ا�C0.�1 1 ا.�� W#ة د"C +,-�.�ف ا�د ا�.�م ��4��أن  ="ن ا67»

ا67��د +». 
���ع، �.�-� � )'6 9��» G��H? ا���"اIH ��! ��6,+ ا�.�C0ت ا�.�-,+�-(ورG، رTU ا�'&�ر -�����م ا��,9 ا�.�م ����.+ ا�(ول ا�.�-,+ ا�! ا7

�W ا�(ول ا�&( '+ و#� �'(���K رو	,�». 
،�6�& ���"ر أ���ء ا����T ا������� ا�! H�اف: ���( ��W، رو-,� U+ ا�'&�ر و	�8�- ?�����وآ�ن ���� ا����ل ا������� ـ ا��و	� C( -(أ ا

���س ا�����، #� 1 ���B" و��,I -\�ط. 
وC( أآ( ا�'&�ر «أه�,+ هOا ا��'�ء ا�Oي  M��� �6S�ة I�C ز �رة ر8,� ا���K"ر + ا������,+ ا�.��د �,>�ل 	�,��ن إ�! رو	,� ا67��د +». وأ�Mر

إ�! «أن هGO ه� ا�1 �رة ا�و�! ��K�"� 9 ��8,� ������ إ�! رو	,� ا67��د +، وه� N6آ( ��! أه�,+ ا�.�C0ت ا���,1ة ا��� 6�L- ����ن
��K و6��K'' رو	,� ��! آI ا�H.(ة». ''U ���&�د � وا	���jر � و['�#,� وإ�\��,�»، ��"ه� -ـ«ا��'�+ ا��"�,+ ا�Cد + ا��,� ا67	و�-

��W ا����ل�� k �.6 �# ،�������ا T����اف �9 ا�H ك��وأآ( «أه�,+ ا�(ور ا�Oي  '"م -? ���� ا����ل ا��و	� ـ ا������� -��8	+ 
�&�د + وا����ر + -,9 ا���( Odf ،9 9 #� ا�7���رC7ت ا�C0.�و1.6 1 ا Q,]"6 �#دل و���وا�'�Zع ا��Yص �9 ا�Z�#,9 ��! #�ص ا7	���jر ا��

��#7 ،«�U�,\�ون ا�.��&�دي، وا�j'�#+ وا�.�"م وا��Sه,I ا��'��، وا�C7ون ا�.�اC�A6,�ت ا��.�ون ا�����+ -,9 ����ن ورو	,� #� ���7ت ا����رة وا�
ا�! «ان �U] ا����دل ا����ري -,9 ����ن ورو	,�  >�� �,���6 )K��l" و 7	0d ��,ل ا��"ام ا�0j[+ ا���B,+، وهOا  MN� ا�! ����+ ا�.�C0ت

�&�د +C7ت ا�C0.�و1.6 1 ا � "Z6 �# �	و�-� ـ ا��ا����ل ا�. ���� �K- م"'  ���&�د + وا����ر + ا��>��آ+». آ�� �"G -ـ«ا��K"د ا�C7ا
وا����ر + -,9 رو	,� ا67��د + وا�.��] ا�.�-�». 

�&�د ا�.�-�»، وأآ( «اه���م رو	,� ا67��د + -����نC0� د «���! �(��ن ا�'&�ر��ا67 �'� �# ?���'��? ا�'&�ر ��! ا	K�وM=� إ "�" �9 
������,�»، �>,�ا ا�! ا�k'6» �K ا�! ���T ����ن و6(�] 	,�د6? وا	�'0�?». و�Cل: «ان رو	,� و-.( ا�ز�+ ا����,+ ا���&�د � واCوا �,	�,	

 .«�K- 1���� �',] �W� ��6�C0 أ��8�C)H ا�'(��ء H ��,,'6�,�� وأن ���\m و�.�.�أ[�ت ��! دول ا�.��] و��K�,- 9 رو	,�، 
H�اف 

I,.A6 !�ا +�و�Cل ر8,� ا����T ا������� ����� ا����ل ا��و	� ـ ا������� H�اف ان «اC�A67,�ت ا��"C.+ -,9 ����ن ورو	,� ا67��د + -��
و��! ر��ل ا����ل �9 ا�Z�#,9 ا�.�I ��! وWB"� �K.B ا���O,A وا7	��Aدة �9 ا�1 �رة ا��� 	,'"م -�K ر8,� ا���K"ر + ا������,+ إ�! رو	,�

 .«m�ذ !�� I�.�� ?�و	�="ن -&��
�? #� �( �+ �"	=" 0dل 7ـ1U 9 �ان ا��'�I»، ود�� ا�!��Cر إ�-� «أرا-,� إآ\�"» ا��'�ـ ا�. �	و�ض ا��وأآ( «�>�رآ+ ����ن #� ا��.

���ت ا������,+ وا��.�ف ��! #�ص ا7	���jر #� ����ن ورو	,�».����- k �.�«�>�رآ+ ����ن #,? ��� �? �9 أه�,+ -��
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