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القصار: االنتخابات البلدية في موعدها 

 دليل انتظام عمل الدولة

 7 - شؤون لبنانية - صفحة 3639 - العدد 2010 نيسان 30المستقبل - الجمعة 
 

رأى وزير الدولة عدنان القصار في تصريح ان" حصول االنتخابات البلدية التي تبدأ مرحلتها االولى 
االحد المقبل في محافظة جبل لبنان بموعدها، خير دليل على ان عمل الدولة بدأ في االنتظام بفعل قرار 

المرجعية االولى بالتشدد في احترام مواعيد االستحقاقات االنتخابية". 
وقال: "لقد كان اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على احترام المواعيد االنتخابية عامال 

حاسما في حصول االنتخابات البلدية التي تبدأ االحد، تماما كما كان في االنتخابات النيابية العام الفائت. 
ولعل االنتخابات البلدية تعكس اكثر ما يكون نبض البلد في تفاصيله، وتعبر المناخ االجتماعي في كل 

مكان، ومن هنا اهمية حصول االنتخابات البلدية في سياق تجديد الطاقم البلدي من جهة وترجمة تطلعات 
المواطنين االنمائية المحلية بشكل امين". 

والحظ القصار ان " التنافس السياسي الذي نشهده على خلفية االنتخابات البلدية طبيعي جدا ويتقاطع مع 
التنافس العائلي والقطاعي والمهني وال يقلل ابدا من اهمية تلك االنتخابات". وشدد على ان" عدم اقرار 
االصالحات لتطبيقها في االنتخابات الحالية لم يوقف عجلة االصالح الذي صار امرا واقعا وثابتا في 

النصوص قيد الدرس كما في النفوس التائقة الى نقل لبنان الى الحداثة والتطور على مستوى المواطنة". 
ودعا الجميع الى " احترام النتائج" والتحلي بروح رياضية والتطلع الى االمام الن مهمة إنماء لبنان تقع 

 على عائق كل لبناني اكان فائزا في االنتخابات او لم يحالفه الحظ".
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راى وزير الدولة عدنان القصار ان حصول االنتخابات البلدية التي تبدأ مرحلتها االولى االحد المقبل 
في محافظة جبل لبنان، بموعدها هو خير دليل على ان عمل الدولة بدأ في االنتظام بفعل قرار 

المرجعية االولى بالتشدد في احترام مواعيد االستحقاقات االنتخابية ·  

وقال في تصريح له اليوم: <لقد كان اصرار الرئيس ميشال سليمان على احترام المواعيد 
االنتخابية عامال حاسما في حصول االنتخابات البلدية، تماما كما كان في االنتخابات النيابية العام 

الفائت· ولعل االنتخابات البلدية تعكس اكثر ما يكون نبض البلد في تفاصيله، وتعبر عن المناخ 
االجتماعي في كل مكان· ومن هنا اهمية حصول االنتخابات البلدية في سياق تجديد الطاقم 

 البلدي من جهة، وترجمة تطلعات المواطنين االنمائية المحلية بشكل امين>· 

والحظ القصار ان: <التنافس السياسي الذي نشهده على خلفية االنتخابات البلدية طبيعي جدا، 
ويتقاطع مع التنافس العائلي والقطاعي والمهني، وال يقلل ابدا من اهمية تلك االنتخابات>·  

وشدد على ان <عدم اقرار االصالحات لتطبيقها في االنتخابات الحالية لم يوقف عجلة االصالح 
الذي صار امرا واقعا وثابتا في النصوص قيد الدرس كما في النفوس التائقة الى نقل لبنان الى 

الحداثة والتطور على مستوى المواطنة>·  

وختم داعيا الجميع الى <احترام النتائج، والتحلي بروح رياضية، والتطلع الى االمام الن مهمة انماء 
لبنان تقع على عاتق كل لبناني أكان فائزا في االنتخابات او لم يحالفه الحظ 

 
UBack to TopU 

 

  

 
 
 


