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)اسامة البطراوي(السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئا باملناسبةالشيخ احمد العبداهلل يشارك السفير اللبناني قطع كيكة احلفلد.بسام النعماني متوسطا الشيخ أحمد العبداهلل والسفير القطري والسفير عبدالعزيز الشارخ ود.علي العمير

سفيرا األردن وعمان يهنئان باملناسبة

رقصة الدبكة اللبنانية ترحيبا بالوزير أحمد العبداهلل

 سفير السنغال عبداالحد إمباكي يهنئ

سفير الڤاتيكان واحملامية جنالء النقي والزميلة بشرى الزين والزميلة سناء غامن وزوجها

السفير جاسم املباركي والسفير اللبناني ووالدته واحلاج حسان حوحو

السفيرة األميركية والشيخ أحمد العبداهلل والسفير اللبناني

العبداهلل: مجاالت التعاون مفتوحة دائمًا مع الحكومة اللبنانية ونأمل توثيقها أكثر

بشرى الزين
ثمة ما هو ايجابي ويبعث على 
التفاؤل، كل ش���يء كان مختلفا 
مساء امس األول في دارة السفير 
اللبناني د.بسام النعماني، حال ال 
ينفصل عن أجواء يعيشها لبنان 
ترس���ل خيوط الوفاق وجتاوز 
احملنة، حال ظللته مشاركة شعبية 
من اجلالية اللبنانية مش���حونة 
باملودة والتضامن ومشاعر الفرح 
بإعالن حكومة الوحدة الوطنية 

قبل أيام.
مراسم الضيافة التي حفل بها 
االحتفال بالذكرى ال� 66 الستقالل 
لبنان جتلت فيها صور التنظيم 
والفرح مبزاج لبناني جس���دته 
رقصة الفولكلور الشعبي »الدبكة« 

التي كانت عنوان ترحيب بالضيف 
الرس���مي الذي مثل الكويت في 

احتفال لبنان بهذه الذكرى.
النف���ط ووزير االعالم  وزير 
الش���يخ احمد العبداهلل أكد قوة 
العالق���ات االخوي���ة واملتجذرة 
الكويت ولبنان، كما تربطه  بني 
الطفول���ة  ش���خصيا ذكري���ات 
والشباب مع بلد االرز. مصرحا 
في حديثه للصحافيني »درست 
منذ الصغر في لبنان وتخرجت 
في مدارس���ه قبل احلصول على 
ش���هادات تخرجي اجلامعية في 
اخلارج، وبالتالي قدومي ملشاركة 
االخ���وة اللبنانيني في االحتفال 
بالعيد الوطن���ي يحمل اكثر من 
معنى شخصي ورسمي«، معربا 

عن سعادته في مشاركة اللبنانيني 
»فرحتهم بعيد االس���تقالل كما 

شاركونا منذ اشهر«.
كما أعرب العبداهلل عن تهانيه 
بتشكيل احلكومة اللبنانية، متمنيا 
مزيدا من التوفيق واالس���تقرار، 
مؤكدا ان مجاالت التعاون مفتوحة 
دائما، آمال ان تعمل هذه احلكومة 
على توثيقها اكثر وأكثر، مضيفا 
»نتطلع الى ان نرى املشاريع وان 
تخرج م���ن االدراج لتطبق على 
ارض الواقع«، الفتا الى ان اقتصاد 
العالم بدأ يتحس���ن ما ينعكس 
ايجابي على اقتصادات  بش���كل 

العالم والكويت ولبنان.
أما الس���فير اللبناني د.بسام 
النعماني الذي كانت تبدو عليه 

مشاعر االرتياح باحلضور الشعبي 
والرس���مي الذي مأل املكان فعبر 
عن شكره ملمثلي قطاعات الفنادق 
واملطاع���م اللبنانية في الكويت 
والذين ساهموا في ترتيب اجواء 
اللبنانية  ب���االكالت  الضياف���ة 
املش���هورة التي عبق فيها اريج 

الوالء واحلب للوطن.
كم���ا تط���رق النعمان���ي الى 
مرحلة جديدة يش���هدها لبنان 
صنعها بالتأكيد التآلف السياسي 
بتش���كيل حكوم�����ة الوح�����دة 
الوطني��ة، مشيرا ال��ى ان اعداد 
البيان الوزاري سيرسم عمل هذه 
احلكومة للسنوات املقبلة، لتنطلق 
العجلة السياسية البرملانية في 

لبنان.

اللبنان���ي  الس���فير  وذّك���ر 
مبساهمات اجلالية اللبنانية في 
الكويت آمال ان تستمر على هذا 
اللبنانيون  املنحى وان يك���ون 
متضامن���ني وان يحب���وا بلدهم 

والكويت ايضا.
 ومن جهته اعرب النائب د.علي 
العمير عن س���عادته باملشاركة 
في االحتف���ال بالعي���د الوطني 

اللبناني.
ف���ي تصريح  العمير  وق���ال 
للصحافيني »جتس���دت الوحدة 
الوطنية اليوم، اختلفت األلبسة، 
لكن اجتمعت القلوب في هذا اجلو 
الرائع بالكويت، ونأمل كل التوفيق 
والنجاح للبنان الشقيق واالزدهار 

في ظل احلكومة اجلديدة«.

هنأ خالل االحتفال بالذكرى الـ 66 الستقالل لبنان الحكومة اللبنانية بالتشكيل الجديد

العمير: إذا فّرت الحكومة ستزداد االستجوابات
وصف النائب د.علي العمير املشهد السياسي في الكويت بأنه حراك يحدث 

للمرة االولى، موضحا ان الفرق يكمن في تسارع االستجوابات وكثرتها.
واضاف العمير »اعتقد انه في املراحل املقبلة نأمل ان نتغلب على التحديات 
ونتجاوزها وان تس���تمر العالقة بني السلطتني مبا يحقق التنمية واملنفعة 

للمواطنني«.
واكد ان االمور تعالج بشجاعة احلكومة في مواجهتها والتصدي لالستجوابات، 
مش���يرا الى انه اذا فرت احلكومة من جديد فس���يزداد عدد االستجوابات في 
املراحل املقبلة، مؤكدا ان افضل حل هو ان تواجه احلكومة وان تس���تفيد من 

االغلبية العاقلة في املجلس التي ستوجه ملا فيه خير الوطن واملواطنني.
واضاف »الوزير املخطئ الذي ال يس���تحق البقاء سيرحل والوزير اجليد 
الذي يس���تطيع ان يدافع عن نفس���ه ويثبت انه ليس لديه جتاوزات هو من 
يس���تحق الدعم من املجلس واالغلبية النيابية«. وفي تعليقه على تأسيس 
حركة التصحيح االسالمية كتكتل اسالمي جديد قال العمير »نحن في مجتمع 
حر ومنفتح وال نس���تطيع ان نصادر حق احد في تكوين كيانات سياس���ية 
جديدة، مؤكدا انفتاح التجمع الس���لفي على كل التكتالت السياسية وليس 

لديه مانع في التعامل مع اي كيان سياسي جديد«.

أكد أن التجمع السلفي منفتح وال مانع لديه من التعامل مع »حركة التصحيح«


