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عون ُيو ّكد العمل إلقرار تعيينات جديدة يف ا إلدارة:
النتخابات يف موعدها وفق قانون يتوافق عليه
ؤ
ُ

أك��د رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد ميشال عون
ان االنتخابات النيابية ستحصل ف��ي موعدها
وف���ق ق��ان��ون ي��ت��واف��ق عليه ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ،داعي ًا
اللبنانين ال��ى اختيار ن��واب على انسجام مع
بعضهم البعض ليتمكنوا من حتقيق االجنازات
التشريعية والرقابية التي تهم جميع اللبنانين
معتبر ًا أنه «في االحتاد قوة».
وك��ش��ف ع���ون ان ال��ع��م��ل ب���دأ إلق����رار تعيينات
وتشكيالت وتغييرات في االدارات واملؤسسات
ال��ع��ام��ة ب��ه��دف جت��دي��د ال���دم وم��ك��اف��ح��ة الفساد،
وه��ذا االم��ر ال يهدف ال��ى النيل من اح��د ب��ل انقاذ
الدولة من الهريان ال��ذي اص��اب بعض مفاصلها
وشرايينها.
كالم الرئيس عون جاء خالل استقباله قبل ظهر
امس في قصر بعبدا وف��د ًا ضم رؤس��اء البلديات
واملخاتير في قضاء ك��س��روان الفتوح ،بحضور
العميد املتقاعد شامل روكز.
وحتدث باسم الوفد رئيس االحتاد رئيس بلدية
جونيه ج��وان حبيش ال��ذي ح ّيا الرئيس عون،
معاهدا ا ّياه باسم ابناء املنطقة البقاء الى جانبه،
ومعربا عن ثقته بأن تنال كسروان  -الفتوح في
عهده «حقها في املواطنة ،وه��ذا يعني احل��ق في
االمناء املتوازن املنقطع عنها منذ عقود».
ور ّد ع��ون بكلمة ع��رض فيها ألهمية املشاريع
املنوي تنفيذها في منطقة كسروان الفتوح وفي
كافة املناطق اللبنانية ،وق��ال« :سنتابع مسيرة
االصالح ،ومكافحة الفساد وضبط االنفاق ووقف
صرف بعض املوازنات في غير محلها من دون ان
يتحمل احد مسؤولية ذلك».
وبعدما اش��ار ال��ى أهمية إج���راء االنتخابات
النيابية في موعدها ق��ال« :لقد اسسنا االحزاب
التي تنشئ كت ً
ال قوية وتقوم بإجنازات ،فالنائب
لوحده ليس لديه القدرة على التخطيط أو فرض
تخطيط معن ،ل��ذل��ك نشجع االق��ت��راع لألحزاب
ول��ي��س ل��ألف��راد ،ألن��ه��م ق��وة ضائعة وغ��ي��ر فاعلة
ضمن مجلس النواب».
ولفت الى أن منطقة كسروان الفتوح ستصبح
اول قضاء منوذجيا لالمركزية معاجلة النفايات،
مشير ًا الى أن االموال التي هدرت في عمل بعض

ال��ب��ل��دي��ات ك��ان��ت بإمكانها ان حتقق الكثير من
اإلجنازات.
إل��ى ذل��ك ،استقبل الرئيس ع��ون وزي��ر الدولة
ل��ش��ؤون مكافحة الفساد نقوال تويني والوزير
السابق ف��ادي عبود وروبير سرسق حيث تطرق
ال��ب��ح��ث ال���ى ال��ط��رق ال��واج��ب ات��ب��اع��ه��ا ملكافحة
الفساد وذلك بهدف حتقيق الغاية من استحداث
الوزارة.
ثم استقبل ع��ون رئيس الكنيسة املتحدة في
اوستراليا القس ستيورت ماكميالن في حضور
ال��س��ف��ي��ر االوس���ت���رال���ي ف��ي ب��ي��روت غ��ل��ن مايلز،
ورئيس الكنائس الشرقية في اوستراليا القس
غابي قبرصي ،ووف��د من الطائفة االجنيلية في
لبنان ورئيس جامعة هايكازيان القس الدكتور
بول هايروستيان.
واستقبل أيض ًا الرئيس ع��ون رئيس جامعة
ال��ق��دي��س ي��وس��ف االب ال��ب��رف��س��ور سليم دكاش
ال��ي��س��وع��ي ال����ذي ال��ق��ى ك��ل��م��ة ه��ن��أ ف��ي��ه��ا رئيس
اجلمهورية «على كل هذه االجنازات التي حتققت
خلير ه��ذا ال��وط��ن وأب��ن��ائ��ه ،م��ا زاد عزميتنا على
إكمال رسالتنا وكذلك االم��ل ب��أن يستعيد لبنان
قوته ودوره املميز على أرض الشرق وأبعد».
ورد عون مرحب ًا بالوفد ،وشدد على اهمية دور
جامعة القديس يوسف في بناء لبنان ومستواه
التعليمي والثقافي ال��ذي م� ّي��زه ،مالحظا وجود
نوع من االعتكاف لدى الشباب اللبناني للمشاركة
في احلياة العامة حيث ان احللم بات يقتصر على
الهجرة ،التي هي من «مراحل االنحطاط» ،ألنها
جتعلنا نفقد دور لبنان ال��ذي ه��و «قلب الغرب
وعقل الشرق».
واس��ت��ق��ب��ل أي���ض��� ًا «م��ج��ل��س ال��ف��ك��ر» برئاسة
الدكتورة كلوديا ابي نادر.
ومساء أكّ ��د عون لوفد مكتب راعوية الشبيبة
في الدوائر البطريركية املارونية زاره في قصر
بعبدا برئاسة املطران جوزيف نفاع انه يعمل من
أجل ان يكون للجيل الشاب ثقة بالوطن ،مشير ًا
إل��ى ان��ه لن يدخر أي جهد في سبيل ذل��ك ،قائ ً
ال:
«عهدي لكم وجلميع اللبنانين أن اعمل كي يعود
لبنان افضل مما كان».

