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عون :اإلنتخابات في موعدها وسنقر التعيينات
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال
أن «االنتخابات النيابية ستحصل
عون ّ
في موعدها وفق قانون يتوافق عليه
اللبنانيون» ،داعياً اللبنانيين الى
«اختيار نواب على انسجام مع بعضهم
البعض ليتمكّ نوا من تحقيق اإلنجازات
تهم جميع
التشريعية والرقابية التي ّ
أن «في اإلتّحاد قوة».
اللبنانيين» ،معتبراً ّ
كشف عون خالل استقباله وفدا من
رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء
كسروان الفتوح ،في حضور العميد
المتقاعد شامل روكزّ ،أن «العمل بدأ
إلقرار تعيينات وتشكيالت وتغييرات
في اإلدارات والمؤسسات العامة بهدف
تجديد الدم ومكافحة الفساد ،وهذا االمر
ال يهدف الى النيل من أحد بل إنقاذ
الدولة من الهريان الذي أصاب بعض
مفاصلها وشرايينها» .وعرض عون
ألهمية المشاريع المنوي تنفيذها في
منطقة كسروان الفتوح وفي المناطق
اللبنانية ،وقال« :سنتابع مسيرة اإلصالح،
ومكافحة الفساد وضبط االنفاق ووقف
صرف بعض الموازنات في غير محلها
ّ
يتحمل أحد مسؤولية ذلك».
من دون أن
ولفت عون الى «أننا َّأسسنا األحزاب
ً
التي تنشئ كتال قوية وتقوم بإنجازات.
فالنائب لوحده ليست لديه القدرة على

عون متوسطًا وفدًا من رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء كسروان الفتوح (داالتي ونهرا)

التخطيط أو فرض تخطيط ّ
معين ،لذلك
ّ
نشجع االقتراع لألحزاب ال لألفراد ،ألنهم
قوة ضائعة وغير فاعلة ضمن مجلس
النواب».
وأشار الى ّأن «منطقة كسروان الفتوح
ستصبح ّأول قضاء نموذجي لالمركزية
معالجة النفايات» ،مالحظا ّأن «االموال
التي هدرت في عمل بعض البلديات
كان يمكنها تحقيق إنجازات كثيرة».
الى ذلك ،استقبل عون وزير الدولة
لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني
والوزير السابق فادي عبود والسيد روبير
سرسق حيث ّ
تطرق البحث الى «الطرق

الواجب اتباعها لمكافحة الفساد وذلك
بهدف تحقيق الغاية من استحداث
وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد».
والتقى أيضا رئيس الكنيسة
المتحدة في اوستراليا القس ستيورت
ماكميالن في حضور السفير االوسترالي
غلين مايلز ،ورئيس الكنائس الشرقية
في اوستراليا القس غابي قبرصي ،ووفدا
من الطائفة االنجيلية في لبنان ورئيس
جامعة هايكازيان القس الدكتور بول
هايروستيان.
من جهة ثانية ،استقبل عون رئيس
جامعة القديس يوسف االب البرفسور

ّ
سليم دكاش اليسوعي،
مشددا أمامه بالتالي في مضاعفة درجة االعتكاف،
على «اهمية دور جامعة القديس حيث لم يعد باستطاعة الشاب المثقف
يوسف في بناء لبنان ومستواه التعليمي المساهمة في الحياة السياسية
َ
والثقافي الذي ّميزه» ،مالحظا «وجود
والمشاركة فيها ،كون هذه الحياة باتت
نوع من االعتكاف لدى الشباب اللبناني تشرى وتباع ،وتكتسب بالمال».
والتقى عون «مجلس الفكر» برئاسة
للمشاركة في الحياة العامة حيث ّإن
الحلم بات يقتصر على الهجرة ،التي هي الدكتورة كلوديا ابي نادر ،ووفد مكتب
من مراحل االنحطاط ،ألنها تجعلنا نفقد راعوية الشبيبة في الدوائر البطريركية
دور لبنان الذي هو قلب الغرب وعقل المارونية ،الذي أطلعه على مشروع االيام
الشرق» .ودعا الى «إعادة إيقاظ الحس العالمية للشبيبة المارونية الصيف
الوطني اضافة الى مضاعفة الثقافة المقبل الذي يتولى مكتب الشبيبة
السياسية لدى الشباب الجامعيّ ،
ألن التحضير له ،كما حمل تحيات البطريرك
المال افسد الحياة السياسية وساهم الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

