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 2010 أيار 27الخميس 
 القصار: الموازنة والتعيينات ضرورية

 
شدد وزير الدولة عدنان القصار اثر لقائه رئيس الجمهورية، على ضرورة اقرار الموازنة "التي 

باتت حاجة ملحة بعد غياب طويل، داعيا القوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية واالقتصادية 
على ما عداها. ولفت الى ان من شأن اقرار الموازنة وضع االقتصاد على السكة الصحيحة نظراً الى 

 االستحقاقات االقتصادية التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة.
، "ال بّد من االنكباب 2010واشار الى انه بالتوازي مع دراسة مجلس الوزراء لمشروع موازنة 

  وصوغها وفق المقتضيات القانونية".2011على اعداد موازنة متكاملة لسنة 
كذلك جدد مطالبته بأهمية التعجيل في انجاز التعيينات االدارية بعيدا من التسويف والمماطلة، مؤكداً 

اهمية تنفيذ اآللية التي وافقت عليها الحكومة بحذافيرها. وتوقع حصول تقدم ملحوظ قريباً، 
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 وخصوصا بعد انتهاء االنتخابات البلدية واالختيارية.
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  الدولة

القصار الوضع  تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع الوزير عدنان ÷
منيمنة  االقتصادي ومشروع الموازنة، ومع وزير التربية والتعليم العالي حسن

  .تحضيرات الوزارة لالمتحانات الرسمية وتعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية

 وزار بعبدا النائب طالل ارسالن ومعه النائب فادي األعور والنائب السابق مروان

أبو فاضل. وهنأ ارسالن سليمان بعيد التحرير وأعرب عن دعمه «الكامل لتوجهات 
الجمهورية خصوصا في ما يتعلق باالستراتيجية الوطنية للدفاع». وتناول  رئيس

هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري ضرورة تفعيل  سليمان مع رئيس
  .العدلي  من قانون القضاء95المادة 

 استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري نائب رئيس المجلس النيابي ÷

السابق ايلي الفرزلي الذي تحدث عن اتفاق كامل مع بري «على ضرورة اعادة 
القوانين االنتخابية المعمول بها سواء على المستوى البلدي او على  النظر في

واستقبل بري المدير العام المن الدولة اللواء جورج قرعة  .«بقية المستويات
  .والعميد مصطفى دكروب
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رئيس الجمهورية يبحث مع القصار  
 إنجاز التعيينات اإلدارية والموازنة
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا امس وزير الدولة عدنان القصار وبحث 

معه اإلسراع في إقرار الموازنة وضرورة إبعادها عن المماحكات والتجاذبات السياسية، باإلضافة إلى 
أهمية إنجاز التعيينات اإلدارية بعد مرور أكثر من شهر ونّيف على إقرار اآللية في مجلس الوزراء. 

وشدد القّصار بعد اللقاء على أّن "إقرار الموازنة بات حاجة ملّحة بعد غياب طويل، "إذ ليس من الجائز 
أن تبقى البالد بال موازنة طوال خمس سنوات، أو أن تظل مؤسسات الدولة على اختالفها مسّيرة وفق 

القاعدة اإلثني عشرية"، وقال "من هذا المنطلق على كل القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية 
واإلقتصادية على ما عداها من أمور، والمساهمة في إقرار الموازنة في القريب العاجل ألّن من شأن هذا 
األمر أن يضع اإلقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة نظرا لإلستحقاقات اإلقتصادية التي تنتظر لبنان 

في المرحلة المقبلة".  
 والتي ينبغي إقرارها بأسرع 2010ولفت القّصار إلى أنه "بالتوازي مع دراسة مجلس الوزراء لموازنة عام 

 وفقا للمقتضيات 2011وقت ممكن، ال بد من االنكباب على إعداد وصوغ موازنة متكاملة لعام 
القانونية، األمر الذي يمّكن مجلس الوزراء من دراستها ومناقشتها مما يخّوله إقرارها في بداية السنة 

الجديدة، وهو ما سوف يساهم في وضع االقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة".  
وجدد مطالبته باإلسراع في إنجاز التعيينات اإلدارية بعيدا عن التسويف والمماطلة "نظرا للشغور الذي 

تعاني منه مؤسسات الدولة ال سّيما في وظائف األولى"، متوقعا "حصول تقّدم ملحوظ في هذا الملف في 
وقت قريب جدا ال سّيما بعد إنتهاء اإلنتخابات البلدية واإلختيارية، إذ أّن كافة القوى السياسية سوف تكون 

 على المحك إذا عرقلت التعيينات على اختالفها سواء اإلدارية أو األمنية".
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  القّصار: إلقرار الموازنة وإجراء التعيينات
 

تناول رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم 
 من قانون القضاء العدلي من أجل الحفاظ على كفاءة القضاء 95بعاصيري ضرورة تفعيل المادة 

وشفافيته وأهليته ونزاهته كي يستطيع القيام بالمهمات الموكلة إليه·  

 وعرض مع وزير الدولة عدنان القصّار الوضع االقتصادي ومشروع الموازنة· 

Erro
 

 

    



 
 

وشدد القصّار بعد اللقاء على أن إقرار الموازنة بات حاجة ملّحة بعد غياب طويل، إذ ليس من الجائز 
أن تبقى البالد بال موازنة طوال خمس سنوات، وعلى القوى السياسية تغليب المصلحة الوطنية 

واالقتصادية على ما عداها من أمور والمساهمة بالتالي في إقرار الموازنة في القريب العاجل ألن 
من شأن هذا األمر أن يضع االقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة·  

وجدد مطالبته بأهمية االسراع في إنجاز التعيينات اإلدارية بعيداً عن التسويف والمماطلة نظراً 
للشغور الذي تعاني منه مؤسسات الدولة ال سيما في وظائف الفئة األولى، وقال: <يجب إطالق 
ملف التعيينات بشكل جدي مع تزويد اإلدارة بالكفاءات والقدرات الالزمة لتقوم بواجباتها، وال ينبغي 

وضع عراقيل جديدة وعقبات أمام هذه التعيينات تحت حجج أو مسميات شتى·  

وزار بعبدا النائب طالل ارسالن يرافقه النائب فادي االعور والنائب السابق مروان أبو فاضل· وهنّأ 
ارسالن الرئيس سليمان بعيد التحرير وأعرب عن دعمه الكامل لتوجهات رئيس الجمهورية خصوصا 

في ما يتعلق باالستراتيجية الوطنية للدفاع· 
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 27-05-2010 إقتصاد
 

بحث وزيــر الــدولــة عــدنــان القّصار مــع 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان اإلسراع في 

إقرار الموازنة وضرورة إبعادها عن 
المماحكات والتجاذبات السياسية، باإلضافة إلى 
أهمية إنجاز التعيينات اإلدارية بعد مرور أكثر 

من شهر ونيّف على إقرار اآللية في مجلس 
 الوزراء.

وفقاً للمقتضيات القانونية، األمر الذي يمّكن 
مجلس الــوزراء دراستها ومناقشتها ما يخّوله 
إقرارها في بداية السنة الجديدة، وهو ما سوف 
يساهم في وضع االقتصاد اللبناني على السكة 

الصحيحة". 

وجدد مطالبته بأهمية اإلسراع في إنجاز 
التعيينات اإلداريــة بعيداً عن التسويف 

والمماطلة "نظراً للشغور الذي تعاني منه 
مؤسسات الدولة ال سيّما في وظائف األولى"، 

مؤكداً على أهمية "تنفيذ اآللية التي وافق عليها 
مجلس الـــوزراء بحذافيرها، وإيصال العناصر 
الكفوءة والشابة إلى المكان المناسب مع مراعاة 

مبدأ المناصفة، بعيداً عن المحاصصة 

  

 

داالتي 
 ونهرا

الرئيس سليمان والقصار 
 يبحثان في األوضاع االقتصادية

الموازنة والتعيينات 
تحّسنان وضع 

 اإلقتصاد
 

 صدى البلد

شدد القّصار على أّن "إقرار الموازنة بــات 
حاجة ملّحة بعد غياب طويل، إذ ليس من الجائز 

أن تبقى البالد بال مــوازنــة طــوال خمس 
ســنــوات، أو أن تظل مؤسسات الدولة على 

 



 
 

السياسية"، متوقعاً "حصول تقّدم ملحوظ في هذا 
الملف في وقت قريب جدا ال سيّما بعد إنتهاء 

اإلنتخابات البلدية واإلختيارية، إذ أّن كل القوى 
السياسية ستكون على المحك إذا عرقلت 
التعيينات على اختالفها سواء اإلدارية أو 

 األمنية".

اختالفها مسيّرة وفق القاعدة اإلثني عشرية، 
ومــن هــذا المنطلق على كــل القوى السياسية 
تغليب المصلحة الوطنية واإلقتصادية على ما 
عداها من أمور، والمساهمة بالتالي في إقرار 
الموازنة في القريب العاجل ألّن من شأن هذا 
األمر أن يضع اإلقتصاد اللبناني على السكة 

الصحيحة نظرا لإلستحقاقات اإلقتصادية التي 
 تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة".

ولفت إلى أنه "بالتوازي مع دراسة مجلس 
 والــتــي ينبغي 2010الـــوزراء لموازنة العام 

إقــرارهــا بــأســرع وقت ممكن، ال بد من 
االنكباب على إعداد وصــوغ مــوازنــة متكاملة 

  2011لعام 
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  اطبع   -   الرئيسية الصفحة   -   المقال    :عودة الى   

 
  القصار يلتقي رئيس الجمهورية: بين الموازنة والتعيينات يحسن االقتصاد

 
 

استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا امس وزير 
الدولة عدنان القصار وبحث معه في االسراع باقرار مشروع الموازنة 
وضرورة ابعادها عن المماحكات والتجاذبات السياسية واهمية انجاز 
التعيينات االدارية بعد مرور اكثر من شهر ونيف على اقرار اآللية 

  في مجلس الوزراء.
 

وشدد القصار بعد اللقاء على ان "اقرار الموازنة بات حاجة ملحة 
بعد غياب طويل، اذ ليس من الجائز ان تبقى البالد بال موازنة طوال 

خمس سنوات، او ان تظل مؤسسات الدولة على اختالفها مسيرة وفق 
القاعدة االثني عشرية، ومن هذا المنطق على القوى السياسية كافة 

تغليب المصلحة الوطنية واالقتصادية على ما عداها من امور، 
والمساهمة بالتالي في اقرار الموازنة في القريب العاجل الن من 

شأن هذا االمر ان يضع االقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة نظرا 
  لالستحقاقات االقتصادية التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة".

 

ولفت القصار الى انه "بالتوازي مع دراسة مجلس الوزراء لموازنة 
 والتي يجب اقرارها باسرع وقت ممكن، ال بد من االنكباب 2010عام 

 وفقا للمقتضيات 2011على اعداد وصوغ موازنة متكاملة لعام 
القانونية، االمر الذي يمكن مجلس الوزراء من دراستها ومناقشتها 

مما يخوله اقرارها في بداية السنة الجديدة، وهو ما سوف يساهم في 
  وضع االقتصاد اللبناني على السكة الصحيحة".

 

في المقابل جدد القصار مطالبته باالسراع في انجاز التعيينات 
االدارية بعيدا من التسويف والمماطلة "نظرا للشغور الذي تعاني 

منه مؤسسات الدولة والسيما في وظـائف االولى"، مؤكدا اهمية "تنفيذ 
اآللية التي وافق عليها مجلس الوزراء بحذافيرها، وايصال العناصر 
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الكفوءة والشابة الى المكان المناسب مع مراعاة مبدأ المناصفة، 
بعيدا من المحاصصة السياسية"، متوقعا "حصول تقدم ملحوظ في هذا 

الملف في وقت قريب جدا والسيما بعد انتهاء االنتخابات البلدية 
واالختيارية، اذ ان القوى السياسية كافة سوف تكون على المحك اذا 

  عرقلت التعيينات على اختالفها سواء االدارية او االمنية".
 

وقال: "يجب اطالق ملف التعيينات بشكل جدي مع تزويده االدارة 
بالكفاءات والقدرات الالزمة لتقوم بواجباتها، خصوصا ان عدم وجود 

موظفين كفؤين على رأس االدارة لن يؤدي الى تعزيز االدارة، 
وبالتالي لن تعزز ثقة المجتمع بهذه االدارة وبالدولة وبنوعية 
االشخاص الموجودين على رأسها، االمر الذي سوف يبقي القديم على 
قدمه في ما يتصل بادارات الدولة، وهو ما سوف يؤدي الى تفشي 

للفساد اكثر فاكثر، من هنا ال ينبغي وضع عراقيل جديدة وعقبات 
  امام هذه التعيينات تحت حجج او مسميات شتى".
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