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نشجع االقتراع لألحزاب وليس لألفراد
عونّ :
فالنائب وحده ليست لديه القدرة على التخطيط

مستقبال وفد جامعة القديس يوسف برئاسة األب دكاش.
الرئيس عون
ً

أع �ل��ن رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
عـ ـ ــون أن االن ـ ـت ـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
"ستحصل في موعدها وفق قانون
يتوافق عليه اللبنانيون" ،مشددًا
على "اختيار نــواب منسجمين في
مــا بـيـنـهــم ،ليتمكنوا مــن تحقيق
اإلنـ ـج ــازات الـتـشــريـعـيــة والــرقــابـيــة
التي تهم جميع اللبنانيين ،ففي
االتحاد قوة".
ول ـفــت ال ــى "بـ ــدء ال ـع ـمــل إلق ــرار
تعيينات وتـشـكـيــالت وتغييرات
فــي اإلدارات والـمــؤسـســات العامة
بـ ـه ــدف ت ـجــديــد الـ ـ ــدم وم ـكــاف ـحــة
الـفـســاد ،وهــذا االمــر ال يهدف الى
النيل من أحد ،بل هو إلنقاذ الدولة
م ــن ال ـهــريــان الـ ــذي أصـ ــاب بعض
مفاصلها وشرايينها".
ك ــالم ع ــون ج ــاء ل ــدى استقباله
فــي قـصــر بـعـبــدا وفـ ـدًا ضــم رؤســاء
ال ـب ـلــديــات وال ـم ـخــات ـيــر ف ــي قـضــاء
كـ ـس ــروان  -ال ـف ـت ــوح ،ف ــي حـضــور
العميد المتقاعد شامل روكز.
وأل ـقــى رئ ـيــس االتـ ـح ــاد رئـيــس
بلدية جونيه جــوان حبيش كلمة
أعـ ــرب فـيـهــا ع ــن ثـقـتــه ب ــأن تـنــال
كسروان  -الفتوح في عهده "حقها
في اإلنماء المتوازن المنقطع عنها
منذ عقود" ،ثم ّ
عدد أبرز المطالب.
ّ
ورد عــون بكلمة عــارضــًا أهمية
الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـمـ ـن ــوي ت ـن ـف ـيــذهــا،

وأكــد أهمية إجــراء االنتخابات في
مــوعــدهــا ،ومـمــا قــال" :لـقــد ّأسسنا
االح ـ ــزاب ال ـتــي تـنـشــئ ك ـتـ ًـال قوية
وتـقــوم بــإنـجــازات .فالنائب وحــده
ليست لديه القدرة على التخطيط
او ف ــرض تـخـطـيــط م ـع ـيــن ،لــذلــك
نـشـجــع االقـ ـت ــراع ل ــألح ــزاب ولـيــس
لــألفــراد ،ألنـهــم قــوة ضــائـعــة وغير
فاعلة ضمن مجلس النواب".
وأشار الى أن كسروان  -الفتوح
"س ـت ـص ـبــح أول قـ ـض ــاء ن ـمــوذجــي
لالمركزية معالجة النفايات".
استقباالت

ك ــذل ــك اس ـت ـق ـبــل وزي ـ ــر الــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد نـقــوال
تويني والوزير السابق فادي عبود
والسيد روبير سرسق ،وبحث معهم
في سبل مكافحة الفساد.
ث ــم ال ـت ـقــى رئـ ـي ــس "ال ـك ـنـيـســة
ال ـم ـت ـحــدة" فــي اوس ـتــرال ـيــا الـقــس
سـتـيــوارت مــاكـمـيــالن ،فــي حضور
السفير االوس ـتــرالــي غلين مايلز،
ورئ ـيــس ال ـك ـنــائــس ال ـشــرق ـيــة في
اوس ـتــرال ـيــا ال ـقــس غــابــي قـبــرصــي،
ووف ــد مــن الـطــائـفــة االنـجـيـلـيــة في
لبنان ورئـيــس جامعة هايكازيان
القس بــول هايروستيان .وأوضــح
م ــاكـ ـمـ ـي ــالن أن زي ـ ــارت ـ ــه والـ ــوفـ ــد
المرافق للبنان "هدفها التعبير عن

(داالتي ونهرا)

تضامن ابناء الكنيسة المتحدة في
اوستراليا مع الشعب اللبناني".
ب ـعــد ذل ـ ــك اس ـت ـق ـبــل وف ـ ـ ـدًا مــن
جــامـعــة الـقــديــس يــوســف بــرئــاســة
االب سليم دكاش اليسوعي الذي
هنأه "على كل هذه االنجازات التي
تحققت لخير هذا الوطن وأبنائه".
فيما دعا عون الى "اعادة ايقاظ
الحس الوطني ومضاعفة الثقافة
السياسية لدى الشباب الجامعي،
ألن المال أفسد الحياة السياسية
وساهم بالتالي في مضاعفة درجة
االعتكاف".
واستقبل أيضًا "مجلس الفكر"
برئاسة كلوديا ابي نادر.
والتقى بعد الظهر وفــد مكتب
راع ـ ــوي ـ ــة ال ـش ـب ـي ـبــة فـ ــي الـ ــدوائـ ــر
الـبـطــريــركـيــة ال ـمــارون ـيــة ،يتقدمه
المعاون البطريركي المطران جوزف
ّ
ن ــف ــاع ،وم ـنـســق الـمـكـتــب ال ـخــوري
تــوف ـيــق ب ــو ه ــدي ــر ،واط ـل ـعــه عـلــى
م ـشــروع االيـ ــام الـعــالـمـيــة للشبيبة
ال ـمــارون ـيــة الـصـيــف الـمـقـبــل الــذي
يـتــولــى مكتب الشبيبة التحضير
له.
وخــاطــب ع ــون ال ــوف ــد" :ع ـهــدي
لكم ولجميع اللبنانيين أن أعمل
كــي يـعــود لبنان أفـضــل مما كــان،
ولـ ــن ن ـ ّـدخ ــر أي ج ـهــد ف ــي سبيل
ذلك".

