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حمليات

المطارنة الموارنة :المَخرج الحقيقي من الأزمة
انتخاب رئي�س يُعيد تكوين ال�سلطة

جانب من االجتماع
اع��ت��ب��ر ال��م��ط��ارن��ة ال��م��وارن��ة أنّ
ال��م��خ��رج الحقيقي م��ن األزم���ة هو
بااللتزام بالدستور وانتخاب رئيس
قادر على إعادة تكوين السلطة على
سس متينة وإق��رار قانون انتخاب
أُ ُ
يؤ ّمن تمثيالً صحيحا ً وتم ّنوا نجاح
ال��ح��وار وح � ّي��وا جهود الجيش في
مكافحة اإلرهاب.
جاء ذلك في بيان للمطارنة بعد
اجتماعهم الشهري أمس في الكرسي
البطريركي ف��ي ال��دي��م��ان ،برئاسة
البطريرك ال��م��ارون��ي الكاردينال
بشارة بطرس ال��راع��ي ،وت��دارس��وا
شؤونا ً كنسيّة ووطنيّة.
وبعد أن أطلع الراعي المجتمعين
على زي��ارت��ه ال��راع��و ّي��ة للواليات
المتحدة األميركيّة وزي��ارت��ه بلدة
ال��ق��اع ال��ب��ق��اع� ّي��ة ،ج���دّد المطارنة
«اس��ت��ن��ك��اره��م ال��ه��ج��وم اإلره��اب��ي
على ه��ذه البلدة ،ال��ذي أوق��ع فيها
خمسة شهداء وع��ددا ً من الجرحى،
وأظهر د ّقة األوضاع وهشاشتها في
المناطق الحدوديّة .وهم إذ يسألون
الرحمة لنفوس الشهداء ،والعزاء
اإللهي لعائالتهم ،والشفاء العاجل
ل��ل��ج��رح��ى ،وي��ش��ي��دون بشجاعة
األه��ال��ي وصمودهم ووحدتهم في
مواجهة األخطار ،ويث ّمنون ما يقوم
به الجيش اللبناني والقوى األمنيّة،
يهيبون بالدولة اللبنانية أن تولي
هذه البلدة والمنطقة عناية خاصة،
وأن ت ّتخذ كل التدابير الالزمة لحماية
أمن األهالي وصيانة حقوقهم ،ومنع
التعدّيات عليهم ،أيّ��ا ً يكن نوعها
ومصدرها».
وأدان�����وا «األح�����داث اإلره��اب � ّي��ة

وك���ل أع��م��ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي تجري
في البلدان العربية وال سيّما في
سورية ،وخصوصا ً في مدينة حلب
في األي��ام األخ��ي��رة ،كما في العراق
وفلسطين واليمن وغيرها» سائلين
الله «أن ينير عقول المسؤولين كي
يعملوا على وضع ح ٍّد لهذه الحروب
العبثيّة ،وعلى نشر السالم في هذه
المنطقة».
كما استنكروا «األعمال اإلرهابيّة
ال��ت��ي حصلت م� ّ
��ؤخ���را ً ف��ي مدينة
ميونيخ األلمانية ومدينتي نيس
وروان الفرنس ّيتين وأوقعت عشرات
الضحايا ،وال سيّما األب جاك هامل
الذي ُذبح فيما كان يحتفل بالذبيحة
اإللهيّة» ،وإذ أعربوا عن تعازيهم
الحا ّرة للشعبين األلماني والفرنسي،
ض�� ّم��وا «أص��وات��ه��م إل���ى أص���وات
إخوانهم مطارنة فرنسا في التعبير
ع��ن رف��ض اإلره����اب بكل أشكاله،
والعمل على مكافحته ومواجهته
بالتعاضد والوحدة الوطنيّة».
وج����دّد ال��م��ج��ت��م��ع��ون تهانيهم
للجيش اللبناني ،ق��ادة وضبّاطا ً
ورتباء وأف���راداً ،في عيده السنوي
الحادي والسبعين ،وحيّوا الجهود
التي تبذلها المؤسسة العسكرية
وسائر القوى األمنيّة في مكافحة
اإلرهاب ،والعمل على ضبط الحدود
وحفظ األم��ن في كل رب��وع الوطن،
مؤ ّكدين ض��رورة تأمين كل الدعم
الصعد كافة.
لهذه
المؤسسة على ُّ
َّ
كما حيّوا صمود اللبنانيّين ووعيهم
وتمسكهم بسلطة الدولة
الوطني،
ّ
كمالذ وحيد يقي لبنان من العابثين
بأمنه واستقراره.

وذك��ر البيان أنّ «ما يهدّد البالد
من مخاطر خارجيّة وداخليّة ،يُشعر
اآلب��اء بقلق شديد اتجاه المراوحة
السياسيّة ،والتع ّثر الذي بات يش ّل
�ؤس��س��ات ال��دس��ت��ور ّي��ة ،و ُي��ن��ذر
ال��م� ّ
ب��دخ��ول ال��وط��ن ف��ي أزم��ة مفتوحة
تهدّد النظام السياسي واالقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي بالسقوط المريع.
ويزيد من هذا القلق انتشار الفساد
المؤسسات
ال���ذي ينخر مفاصل
ّ
الرسميّة وب��اتَ يدخل شيئا ً فشيئا ً
في ذهنيّة المواطنين ،ترافقه أخبار
الفضائح التي تنتشر بشكل يشوِّه
صورة لبنان في الخارج ،ويقوِّض
ثقة اللبنان ّيين بدولتهم ،وخصوصا ً
بسبب عجز الطبقة السياسيّة عن
إيجاد أيّ حل».
أض��اف« :على رغ��م ذل��ك ،يتم ّنى
اآلباء النجاح لهيئة الحوار المنعقدة
حال ّياً ،ويؤ ّكدون من جديد أنّ المَخرج
الحقيقي من هذه األزمة يبدأ بااللتزام
بالدستور ،الذي هو الضامن الوحيد
لالنتظام السياسي ،واإلق��دام على
انتخاب رئيس للجمهوريّة قادر على
س��س
إع��ادة تكوين السلطة على أ ُ ُ
دستوريّة وميثاقيّة وأخالقيّة متينة،
بدءا ً بإقرار قانون جديد لالنتخاب
يؤ ّمن تمثيالً ع��ادال ً وصحيحا ً لكل
األطياف اللبنانيّة ،وإجراء انتخابات
نيابيّة نزيهة ( )...تلي ذلك خطوات
جريئة ف��ي اإلص�لاحَ ��ي��ن القضائي
واإلداري ،تعتمد الكفاءة واألخ�لاق
العالية ،وقاعدة المشاركة المتوازنة
ّ
التدخالت السياسيّة في
بعيدا ً عن
ممارسة هذين ّ
القطاعين».

«الأ�شغال» ناق�شت تو�صية ال�صرف ال�صحي
و«الإدارة» تعديل َ
قانوني ديوان المحا�سبة والتجارة

جانب من اجتماع فرعية المال والموازنة
عقدت اللجنة الفرعيّة المنبثقة من
لجنة األشغال العا ّمة والنقل والطاقة
وال��م��ي��اه ،والمكلّفة متابعة تطبيق
التوصية الصادرة عن لجنة األشغال
العا ّمة والنقل والطاقة والمياه في
م��وض��وع ال��ص��رف ال��ص��ح��ي جلسة
برئاسة رئيس اللجنة النائب جوزف
معلوف ،وحضور وزير الصناعة حسين
الحاج حسن ،والن ّواب :نبيل نقوال ،معين
المرعبي ،فادي األعور وخالد زهرمان.
وحضر أيضا ً المدير العام لالستثمار
ف��ي وزارة ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه غسان
بيضون ،مستشارة وزير الطاقة والمياه
المهندسة رن��دى النمر ،المدير العام
لمؤسسة بيروت وجبل لبنان المهندس
ّ
ج��وزف نصير ،مم ّثل مجلس اإلنماء
واإلع��م��ار الدكتور يوسف ك��رم ،مم ّثل
مؤسسة مياه البقاع رئيس مصلحة
ّ
المحطات والمشاريع المهندس خليل
عازار ،مم ّثلة وزارة الصناعة المهندسة
شانتال عقل ،مم ّثل وزارة البيئة عدنان
صيّاح ،ورئيس مصلحة حماية المحيط
في وزارة الطاقة والمياه باإلنابة مفيد
دهيني.
ُ
صصت الجلسة لمناقشة خارطة
وخ ِّ
الطريق الموضوعة لتطبيق توصيات
ال��ص��رف الصحي التي أق� ّرت��ه��ا لجنة
األش��غ��ال العا ّمة وال��ط��اق��ة ،وعرضت
ال��خ��ط��وات المطلوبة م��ن ال����وزارات
واإلدارات بُغية تنفيذ بند التوصية،
فضالً عن ال ُمهَل الزمنيّة التي تستغرقها.
واستمعت اللجنة من الحاج حسن،
بحسب بيان صدر بعد االجتماع ،إلى
المؤسسات الصناعيّة في لبنان
واقع
ّ
واإلج�����راءات ال��ت��ي ا ّتخذتها ال���وزارة
في مجال تنفيذ مندرجات التوصية،
وت��ط�� ّرق إل��ى «ت��ل�� ّوث نهر الليطاني
وح��وض بحيرة القرعون وأسبابه،

بحيث تش ّكل المصانع جزءا ً أساس ّيا ً من
أسباب التل ّوث».
م��ن جهتهـا ،تابعت لجنة اإلدارة
والعدل النيابيّة درس مشروع القانون
ال���رام���ي إل���ى ت��ع��دي��ل ق��ان��ون دي���وان
المحاسبة ،وذل��ك في جلسة عقدتها
برئاسة النائب روبير غانم وحضور
األعضاء الن ّواب :نوار الساحلي ،عماد
الحوت ،هاني قبيسي ،سمير الجسر،
نعمة الله أب��ي نصر وغسان مخيبر،
إض��اف � ًة إل��ى مشاركة رئ��ي��س مجلس
ال��ق��ض��اء األع��ل��ى ال��ق��اض��ي ج��ان فهد،
مستشار وزير التنمية اإلداريّ��ة شربل
سركيس ومم ّثلين ع��ن وزارة العدل
وديوان المحاسبة.
واستمعت اللجنة إل��ى رأي وزارة
العدل ومجلس القضاء األعلى وإلى
دي��وان المحاسبة ،كما ت� ّم البحث في
األح��ك��ام المتعلّقة بمساءلة القضاة
أع��ض��اء دي���وان المحاسبة ،ور ّك���زت
النقاش حول مسألة تجزئة الصفقات
بشكل مخالف للقانون ،وضرورة إدراج
نصوص تسمح للديوان بضبط هذه
التجزئة ومسؤوليّة مراقبي عقد النفقات
والمراقبين الماليين لجهة إبالغ النيابة
العا ّمة لدى الديوان.
كذلك،تابعتاللجنةالفرعيّةالمنبثقة
عن لجنة اإلدارة والعدل النيابية ،درس
اقتراح تعديل قانون التجارة ،وذلك
ف��ي جلسة عقدتها ب��رئ��اس��ة النائب
سمير الجسر ،ت��ر ّك��ز النقاش خاللها
على اجتماعات جمعيّة الشركاء في
حال تعدّدهم وكيفيّة توجيه الدعوة
واألحكام المتعلّقة في حال عدم تلبية
هذه الدعوة ،إضافة إلى مسألة توقيع
ال��ق��رارات من قِبل الشريك الوحيد في
شركات الشخص ال��واح��د .وستتابَع
المناقشة في جلسة الحقة.

بدورها ،اجتمعت اللجنة الفرعية
المنبثقة من لجنة المال والموازنة
برئاسة النائب ياسين جابر ،لمتابعة
درس اقتراح قانون تنظيم الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،وأق ّرت
عددا ً من المواد.

هرمو�ش من الرابية :الحريري
يريد تطمينات والجنرال متجاوب
دعا النائب السابق أسعد هرموش إلى تفعيل الحوار بين «التيّار الوطني
الحر» وت� ّي��ار «المستقبل» ،ليتالقى الجميع على مخرج في ملف رئاسة
الجمهورية ،معتبرا ً أنّ رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون مكوِّن
أساسي على الساحة المسيحيّة ،ويجب أن يكون رسالة محبة وو ّد اتجاه
الساحة السنيّة.
التقى عون في دارته في الرابية ،أمس ،وفدا ً من «الجماعة اإلسالميّة» برئاسة
هرموش ،الذي أعلن «أنّ الزيارة كانت ر ّدا ً على زيارة وفد من التيّار الوطني
الحر برئاسة النائب آالن عون لتهنئة الجماعة بانتخاباتها الجديدة .وكانت
فرصة الستعراض مجريات الساحة اللبنانيّة والعالقة بين التيّار الوطني الحر
والجماعة اإلسالميّة والساحة اإلسالميّة والمكوِّن الس ّني تحديداً ،وقد جرت
عملية مكاشفة ومصارحة كانت اآلراء متطابقة فيها بيننا وبين الجنرال».
واعتبر أنّ «الجنرال عون ومن وما يم ّثل ،واقع سياسي ومكوِّن لبناني متقدّم،
ومطلوب من هذا المكوِّن المتقدّم األساسي داخل الساحة المسيحيّة أن يكون
رسالة محبة وو ّد اتجاه الساحة السنيّة ،وفي ذلك نكون قد ح ّققنا الوجه
المشرق للكيان اللبناني».
وأشار هرموش إلى «أ ّننا نقلنا إلى الجنرال بعض الهواجس التي تعانيها
ساحتنا من خطر ما يُس ّمى التطرف والعنف ،واعتبرنا أنّ اللهيب الحاصل في
المنطقة العربيّة يستهدفنا ،مسيحيّين ومسلمين ،وأنّ موقفنا هو رفض كل
أشكال العنف والتط ّرف التي تجري و ُتسيء إلى المسلمين قبل المسيحيّين.
كذلك استعرضنا ما آلت إليه لجنة الحوار الوطني التي يرعاها الرئيس نبيه
ب ّري ،ويبدو أنّ األمور لن تصل حتى اآلن إلى نهايات سعيدة ،بل هناك عقبات،
لك ّننا نعوِّل على تفهّم اللبنانيين وتفاهمهم على ض��رورة الخروج سريعا ً
بانتخاب رئيس للجمهوريّة ،واال ّتفاق على قانون عصري لالنتخابات إلعادة
ّ
ومؤسساتنا».
ضخ الحياة في قانوننا
ّ
ّ
المرشحين المحتملين لتو ّلي
وشدّد على أنّ «العماد عون يم ّثل أحد أهم
رئاسة الجمهورية ،ونحن نعتبره بما يملك من إمكانات وما يم ِّثل من شريحة
ّ
المرشحين» .ورأى أنّ «المطلوب إجراء عمليّة تواصل
لبنانيّة واسعة أحد أهم
ً
مع جميع األفرقاء ،وخصوصا على الساحة اإلسالميّة السنيّة ،وبالتحديد
يجب أن يفعّ ل الحوار مع تيار المستقبل ليتالقى الجميع على مخرج ،وقد أعلن
الرئيس سعد الحريري األسبوع الماضي ،أ ّنه بحاجة إلى تطمينات ،وأثرنا هذا
الموضوع مع العماد عون ،ولمسنا تجاوبا ً كل ّيا ً في هذا الموضوع».
ث ّم التقى عون وفدا ً من «نادي تري ستار جيم» ،يرافقه بطل العالم في الفنون
القتاليّة المختلطة شربل دياب ،ووفدا ً من مجالس بلديّتي شحتول ودرعون في
كسروان.

عون مستقبال وفد «الجماعة»

تابع �أمن المطار و�ش�ؤون ًا �إنمائ ّية

زعيتر :اللحظة ال�سيا�س ّية ال تحتمل � ّأي مغامرة

زعيتر مجتمعا مع إدارة الطيران المدني
ّ
اطلع وزير األشغال العا ّمة والنقل غازي زعيتر من
إدارة الطيران المدني على األعمال الجارية في مطار
بيروت الدولي .وأبدى اطمئنانه لتحصين أمن المطار.
ث ّم استكمل زعيتر مع رئيس اتحاد نقابات سائقي
السيارات العموميّة بسام طليس ،في حضور رئيس
المطار المهندس فادي الحسن ،موضوع مواقف عمل
تاكسي المطار ،وت ّم االتفاق على الصيغة النهائيّة للقرار
بهذا الخصوص والهدف منه تنظيم عمل هذا التاكسي
موحدة مع
والعاملين فيه لجهة طلب االلتزام بتسعيرة
ّ
وضع العدّادات وتوحيد اللون واللباس ،وذلك من أجل
سالمة أصحاب السيارات والمسافرين والسالمة العا ّمة
ألمن المطار ،ولتقديم أفضل الخدمات التي تليق بمطار
بيروت.
وكان وزير األشغال عرض الشؤون اإلنمائ ّية المناطق ّية
واألوضاع الراهنة مع النائب قاسم هاشم ،الذي أمل أن
« ُتثمر الثالثيّة الحواريّة عن نتائج إيجابيّة لمعالجة
األزمة السياسيّة التي ما زالت تعصف بالوطن ،والتي
المؤسسات والقطاعات».
تركت آثارها السلبيّة على ك ّل
ّ
وقال« :أصبح لِزاما ً على القيادات السياسيّة التواضع

في بعض المطالب السياسيّة والتنازل عن مكاسب أو
مصالح».
وعرض زعيتر مع النائب قاسم عبد العزيز ،أوضاع
ال��ط��رق ف��ي الضنيّة واستكمال القسم المتبقي من
أوتوستراد المنية  -عزقة  -الضنيّة لدى توفر االعتمادات
الالزمة.
كما تابع ش��ؤون �ا ً إنمائيّة م��ع ع��دد م��ن البلديّات
وفاعليّات المناطق .وقال أمام ز ّواره« :في هذه المرحلة
الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة ولبنان ،علينا
التنبّه والحذر والعمل بحكمة وبُعد نظر».
وسأل« :ما المصلحة الوطنيّة من استمرار ما يجري،
وق��د ب��اتَ م��ؤذي�ا ً أكثر م ّما نتخيّل ،فضالً عن اهتراء
اقتصادنا؟ وأين مصلحة الناس؟».
وق��ال« :اللحظة السياسيّة ال تحتمل أيّ مغامرة أو
خطوة ناقصة ال تعرف أين تأخذنا ،لذلك المسؤوليّة تقع
على عاتق الجميع الذين يُفترض بهم الوقوف عند حدود
الخطر للخروج من دائرة األزمات المتراكمة ،إنْ كان على
المؤسسات واإلرهاب».
صعيد االقتصاد أو عمل
ّ

�أ�ساقفة زحلة :لتعزيز الوحدة
واالرتقاء فوق الح�سا�س ّيات

ب�صبو�ص بحث وريت�شارد
التعاون بين �أميركا والأجهزة اللبنان ّية
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص أمس
في مكتبه بثكنة المق ّر العام ،بحضور رئيس هيئة األركان بالوكالة العميد
نعيم الش ّماس ،رئيس شعبة الشؤون اإلدارية العقيد المهندس عصام
طقوش ،رئيس شعبة التدريب العقيد زياد قائد بيه ،السفيرة األميركيّة
في لبنان إليزابيث ريتشارد ترافقها مديرة برنامج إنفاذ القانون الدولي
ومكافحة المخدّرات  INLديانا براون ،في زيارة تعارف بحثت خاللها
مع بصبوص «التعاون المثمر والمستمر بين الواليات المتحدة األميركيّة
واألجهزة األمنيّة اللبنانيذة».
وقالت ريتشارد« :تأتي الزيارة في سياق ّ
خطة الدعم االستراتيجيّة
المتخصص والمعدّات
الطويلة المدى لقوى األمن الداخلي ،مع التدريب
ّ
التي من شأنها مساعدة قوى األمن كي تصبح أكثر فعّ الية».
أضافت« :أنّ مكتب  INLاستثمر منذ العام  2008أكثر من 160
مليون دوالر في تدريب وتسليح قوى األم��ن الداخلي ،وكجزء من هذا
االلتزام بحثنا في عقد شراكة جديد بين حكومة الواليات المتحدة وقوى
األمن الداخلي ،ويُسعدنا أنّ هذا البرنامج الجديد بقيمة  6ماليين دوالر
الدولي ومكافحة المخدرات ،سيساعد
وبتمويل من مكتب إنفاذ القانون
ّ
المؤسسة في تحقيق هدفها الطويل األمد في تحديث المكننة وتطويرها
ّ
في قوى األمن الداخلي» .وأبدت سرورها بـ«التقدّم الذي ح ّققه مشروع
الشرطة المجتمعيّة».
رح��ب بصبوص بريتشارد ،وشكر «ال��والي��ات المتحدة
من جهتهّ ،
مؤسسة قوى األمن الداخلي» ،وقال:
األميركيّة على دعم لبنان وبخاصة
ّ
«أصبح لدينا بفعل دعم الواليات المتحدة األميركيّة في مجال التدريب
مؤسستنا ،ولدينا
المتخصص مستوى عال من الكفاءات التي تزخر بها
ّ
ّ
ضبّاط أك ّفاء في مجال االستعالم والتحقيق والتحليل والمداهمات».
وأش��ار إلى «النجاحات العديدة التي ح ّققتها قوى األمن بالتنسيق
مع الجيش اللبناني» ،مبديا ً «استعداد قوى األم��ن للتعاون وتبادل
المعلومات».
كما استقبل بصبوص وكيل داخليّة الشويفات في الحزب التقدّمي
االشتراكي مروان أبي فرج ،يرافقه أعضاء الوكالة :وجدي السوقي ،أنور
بشنق ،تيمور الضاهر ووجدي نعيم ،في زيارة جرى خاللها البحث في
قضايا تتعلّق بمدينة الشويفات ،وشكر «قوى األمن الداخلي على الدور
الصعيد الوطني».
الب ّناء الذي تقوم به على ّ

أساقفة زحلة
عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع
اجتماعه ال���دوري في المطرانيّة
ال��م��ارون � ّي��ة ف��ي ك��س��ارة بحضور
المطارنة :عصام يوح ّنا درويش،
ج����وزف م���ع��� ّوض ،أن��ط��ون��ي��وس
الصوري وبولس سفر.
رح���ب
ب��ع��د ص�ل�اة م��ش��ت��رك��ةّ ،
المطران مع ّوض بالجميع وق�دّم
ل��ه��م ج���دول األع��م��ال ال���ذي ت ّمت
معالجة بنوده المتعلّقة بقضايا
روح��يّ��ة وراع���و ّي���ة واج��ت��م��اع� ّي��ة
وإنسانيّة ومسكونيّة.
وف��ي خ��ت��ام االج��ت��م��اع ،أص��در
المجتمعون ب��ي��ان �ا ً ه�� ّن��أوا فيه
«الجيش اللبناني ،قائدا ً وضبّاطا ً
وأف�������رادا ً وذل����ك ب��م��ن��اس��ب��ة عيد

(أحمد موسى)
ال��ج��ي��ش» ،وط��ل��ب��وا م��ن «أب��ن��اء
أبرشيّاتهم التضامن مع الجيش
وال��ص�لاة م��ن أج��ل حسن قيامه
واألمني ،ومن أجل
الوطني
بدوره
ّ
ّ
شهدائه والمخطوفين في صفوفه،
وب��خ��اص��ة م��ن أج��ل نشر السالم
والوحدة بين المواطنين».
واستنكروا اإلرهاب ،ودعوا «كل
بيئة تحتضنه للعودة إلى الضمير
واالرت��ق��اء ف��وق األن��ان� ّي��ات خدم ًة
للتضامن اإلنساني واألخ��وة بين
ال��ن��اس» ،وج���دّدوا التضامن مع
أهالي القاع وشكروا جميع الذين
وقفوا إلى جانبهم.
ودع���وا إل��ى «ال��ص�لاة م��ن أجل
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��ور ّي��ة»،

متم ّنين ع��ل��ى «ال���ن��� ّواب القيام
ب��م��ب��ادرة ت��اري��خ � ّي��ة ت��ع � ّب��ر عن
التزامهم بالوطن وبالعمل من أجل
خير المواطنين ،و ُتعيد إلى الحياة
السياسيّة صدقيّتها ف��ي تأمين
س�لام��ة ال��وط��ن وت��ع��زي��ز الخدمة
المؤسسات».
العا ّمة وتفعيل
ّ
وأعربوا عن ارتياحهم لـ«جهود
المجلس البلدي في زحلة لتأمين
استمراريّة مسيرة اإلنماء واالهتمام
بشؤون أبناء المدينة» ،وتم ّنوا
على «الجميع تعزيز الوحدة في
والسعي دوم �ا ً لالرتقاء
ما بينهم
ّ
ف��وق ك��ل الحساسيّات ،م��ن أجل
المصلحة العامة وحسن الشهادة
اإليمانيّة واإلنسانيّة واألخالقيّة».

