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عون: االنتخابات النيابية ستحصل في موعدها

صدى البلد

عون مستقبال الوزير تويني               داالتي ونهرا

أك��د رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون ان االنتخابات النيابية 
ستحصل في موعدها وفق قانون 
عيا  دا نيون،  للبنا ا عليه  فق  يتوا
اللبنانيين ال��ى اختيار ن��واب على 
انسجام مع بعضهم بعض ليتمكنوا 
من تحقيق االن��ج��ازات التشريعية 
والرقابية التي تهم جميع اللبنانيين 

معتبرا أن “في االتحاد قوة”. 
وكشف عون خالل استقباله قبل 
ظهر امس في قصر بعبدا وفدا ضم 
رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء 
كسروان الفتوح، في حضور العميد 
المتقاعد شامل روكز ان العمل بدأ 
إلقرار تعيينات وتشكيالت وتغييرات 
في االدارات والمؤسسات العامة 
بهدف تجديد الدم ومكافحة الفساد، 
وهذا االمر ال يهدف الى النيل من 
احد بل النقاذ الدولة من الهريان الذي 

اصاب بعض مفاصلها وشرايينها.
واستقبل الرئيس عون وزير الدولة 
لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني 
والوزير السابق ف��ادي عبود وروبير 
سرسق وتطرق البحث ال��ى الطرق 
الواجب اتباعها لمكافحة الفساد وذلك 
بهدف تحقيق الغاية من استحداث 

وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد.
واس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س الكنيسة 
ال��م��ت��ح��دة ف��ي اوس��ت��رال��ي��ا القس 
س��ت��ي��ورت ماكميالن ف��ي حضور 
السفير االوسترالي في بيروت غلين 
مايلز، ورئيس الكنائس الشرقية في 
اوستراليا القس غابي قبرصي، ووفدا 
من الطائفة االنجيلية في لبنان ورئيس 

جامعة هايكازيان القس الدكتور بول 
هايروستيان.

وأعرب القس ماكميالن عن سعادته 
لزيارة الرئيس عون مشيرا الى أن 
زيارته والوفد المرافق للبنان هدفها 
التعبير عن تضامن ابناء الكنيسة 
المتحدة في اوستراليا مع الشعب 
اللبناني والتأكيد على أهمية العيش 
بتناغم بين المسيحيين والمسلمين 
في لبنان والعمل سويا في خدمة 

الوطن.
وعرض رئيس الجمهورية لواقع 
المسيحيين في الشرق في ضوء 
الهجرة المتزايدة الى عدد من الدول، 
الفتا الى أن لبنان ينعم باالستقرار 
بين جميع طوائفه ألننا نشرنا روح 
االعتدال بين الجميع واستطعنا ان 

نبقى موحدين.
واستقبل ع��ون رئ��ي��س جامعة 
القديس يوسف االب البروفسور سليم 

دكاش اليسوعي.
ورحب رئيس الجمهورية بالوفد، 
وشدد على اهمية دور جامعة القديس 
يوسف ف��ي بناء لبنان ومستواه 
التعليمي والثقافي ال��ذي مّيزه، 
مالحظا وجود نوع من االعتكاف لدى 
الشباب اللبناني للمشاركة في الحياة 
العامة حيث ان الحلم بات يقتصر 
على الهجرة، التي هي من “مراحل 
االنحطاط”، ألنها تجعلنا نفقد دور 
لبنان الذي هو “قلب الغرب وعقل 

الشرق”. 
ودع���ا ع��ون “ال���ى وج���وب اع��ادة 
ايقاظ الحس الوطني اضافة الى 
مضاعفة الثقافة السياسية لدى 
الشباب الجامعي، ألن المال افسد 
الحياة السياسية وساهم بالتالي في 
مضاعفة درجة االعتكاف، حيث لم يعد 
باستطاعة الشاب المثقف المساهمة 
في الحياة السياسية والمشاركة فيها، 

باع، 
ُ
شرى وت

ُ
كون هذه الحياة باتت ت

كتسب بالمال”.
ُ
وت

واكد االتكال على الجامعات في 
كافة حقول اختصاصاتها من اجل 
العودة الى القيم، داعيا ايضا العالم 
الجامعي الى تقوية االخالقيات، “وهي 
ارقى واسمى من القوانين، الى جانب 
البرامج االكاديمية وذلك من اجل تقوية 

الرادع الضميري لدى المواطنين”.
واستقبل ع��ون “مجلس الفكر” 
برئاسة كلوديا ابي نادر، حيث هنأ عون 
الوفد على عمله في الميدان الفكري 
والثقافي مشيرا الى ان مشكالتنا في 
مجتمعنا اليوم متعددة ألننا لم ننطلق 
في بناء الوطن وتربية المواطن كما 
يجب. إذ علينا تعريف المواطن على 
معنى الوطن عبر اسلوب الحياة بأبعاده 
الثالثة، التربية والتعليم والثقافة التي 
تعتبر اساسا، ألن نشرها يساهم في 

ترقية المجتمع واالعالء من شأنه.
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