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عون: نشّجع االقتراع لألحزاب وليس لألفراد 
فالنائب وحده ليست لديه القدرة على التخطيط

أع��ل��ن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
الـــنـــيـــابـــيـــة  االنــــتــــخــــابــــات  أن  عــــــون 
"ستحصل في موعدها وفق قانون 
مشددًا  اللبنانيون"،  عليه  يتوافق 
نــواب منسجمين في  على "اختيار 
تحقيق  مــن  ليتمكنوا  بــيــنــهــم،  مــا 
اإلنــــجــــازات الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة 
ففي  اللبنانيين،  جميع  تهم  التي 

االتحاد قوة".
ولـــفـــت الــــى "بـــــدء الــعــمــل إلقــــرار 
وتغييرات  وتــشــكــيــالت  تعيينات 
العامة  والــمــؤســســات  اإلدارات  فــي 
بـــهـــدف تـــجـــديـــد الــــــدم ومــكــافــحــة 
الــفــســاد، وهــذا االمــر ال يهدف الى 
النيل من أحد، بل هو إلنقاذ الدولة 
مـــن الـــهـــريـــان الـــــذي أصـــــاب بعض 

مفاصلها وشرايينها".
لـــدى استقباله  كـــالم عـــون جـــاء 
فــي قــصــر بــعــبــدا وفــــدًا ضــم رؤســـاء 
الـــبـــلـــديـــات والــمــخــاتــيــر فـــي قــضــاء 
كــــســــروان - الـــفـــتـــوح، فـــي حــضــور 

العميد المتقاعد شامل روكز.
وألـــقـــى رئــيــس االتـــحـــاد رئــيــس 
كلمة  حبيش  جــوان  جونيه  بلدية 
أعـــــرب فــيــهــا عـــن ثــقــتــه بــــأن تــنــال 
كسروان - الفتوح في عهده "حقها 
في اإلنماء المتوازن المنقطع عنها 
منذ عقود"، ثم عّدد أبرز المطالب.

أهمية  عــارضــًا  بكلمة  عـــون  ورّد 
الــــمــــشــــاريــــع الــــمــــنــــوي تـــنـــفـــيـــذهـــا، 

في  االنتخابات  إجـــراء  أهمية  وأكــد 
مــوعــدهــا، ومــمــا قـــال: "لــقــد أّسسنا 
االحـــــزاب الــتــي تــنــشــئ كــتــاًل قوية 
بــإنــجــازات. فالنائب وحــده  وتــقــوم 
ليست لديه القدرة على التخطيط 
او فــــرض تــخــطــيــط مــعــيــن، لــذلــك 
نــشــجــع االقــــتــــراع لـــألحـــزاب ولــيــس 
لـــألفـــراد، ألنــهــم قـــوة ضــائــعــة وغير 

فاعلة ضمن مجلس النواب".
وأشار الى أن كسروان - الفتوح 
نــمــوذجــي  قـــضـــاء  أول  "ســتــصــبــح 

لالمركزية معالجة النفايات".

استقباالت
كـــذلـــك اســتــقــبــل وزيــــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون مــكــافــحــة الـــفـــســـاد نــقــوال 
تويني والوزير السابق فادي عبود 
والسيد روبير سرسق، وبحث معهم 

في سبل مكافحة الفساد.
ثــــم الـــتـــقـــى رئـــيـــس "الــكــنــيــســة 
الــمــتــحــدة" فـــي اوســـتـــرالـــيـــا الــقــس 
ســتــيــوارت مــاكــمــيــالن، فــي حضور 
مايلز،  غلين  االوســتــرالــي  السفير 
ورئـــيـــس الــكــنــائــس الــشــرقــيــة في 
اوســتــرالــيــا الــقــس غــابــي قــبــرصــي، 
ووفـــد مــن الــطــائــفــة االنــجــيــلــيــة في 
هايكازيان  جامعة  ورئــيــس  لبنان 
وأوضــح  هايروستيان.  بــول  القس 
ــــوفــــد  وال زيــــــارتــــــه  أن  مــــاكــــمــــيــــالن 
المرافق للبنان "هدفها التعبير عن 

تضامن ابناء الكنيسة المتحدة في 
اوستراليا مع الشعب اللبناني".

بـــعـــد ذلـــــك اســـتـــقـــبـــل وفــــــدًا مــن 
جــامــعــة الــقــديــس يــوســف بــرئــاســة 
االب سليم دكاش اليسوعي الذي 
هنأه "على كل هذه االنجازات التي 
تحققت لخير هذا الوطن وأبنائه".

فيما دعا عون الى "اعادة ايقاظ 
الثقافة  ومضاعفة  الوطني  الحس 
الجامعي،  الشباب  لدى  السياسية 
السياسية  الحياة  أفسد  المال  ألن 
وساهم بالتالي في مضاعفة درجة 

االعتكاف".
واستقبل أيضًا "مجلس الفكر" 

برئاسة كلوديا ابي نادر.
مكتب  وفــد  الظهر  بعد  والتقى 
راعــــــويــــــة الـــشـــبـــيـــبـــة فـــــي الـــــدوائـــــر 
يتقدمه  الــمــارونــيــة،  الــبــطــريــركــيــة 
المعاون البطريركي المطران جوزف 
ـــاع، ومــنــســق الــمــكــتــب الــخــوري 

ّ
نـــف

تـــوفـــيـــق بــــو هــــديــــر، واطـــلـــعـــه عــلــى 
للشبيبة  الــعــالــمــيــة  االيـــــام  مـــشـــروع 
الــمــارونــيــة الــصــيــف الــمــقــبــل الـــذي 
التحضير  الشبيبة  مكتب  يــتــولــى 

له.
ـــوفـــد: "عــهــدي  وخـــاطـــب عــــون ال
أعمل  أن  اللبنانيين  ولجميع  لكم 
كــي يــعــود لبنان أفــضــل مما كــان، 
فـــي سبيل  نـــّدخـــر أي جــهــد  ولــــن 

ذلك".

)داالتي ونهرا( الرئيس عون مستقباًل وفد جامعة القديس يوسف برئاسة األب دكاش.  
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