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صفر: الحكومة جادة ولن تتخاذل في إجراءاتها للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية
بشرى الزين

أشاد وزير األشغال ووزير 
البلدي����ة  الدول����ة لش�����ؤون 
د.فاضل صفر باإلجراءات التي 
اتخذتها الحكومة عقب ما أثاره 
تعرض المدعو ياسر الحبيب 
باإلس����اءة إلى السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها، مش����يرا الى 
أن هذه اإلجراءات حازت ثقة 
جميع اطياف الش����عب، مبينا 
ان الحكومة جادة فيها للحفاظ 
الداخلية  الجبهة  على تماسك 

ووحدة الصف الوطني.
واضاف د.فاضل في تصريح 
ل����دى حضوره  للصحافيي�ن 
حفل اس����تقبال أق��امه سف�ير 
اوزبكس����ت��ان م�ساء أول من 
أمس في ف�ن��دق م��ارينا »ان 
الح��كوم����ة لن تتخ����اذل عن 
اداء دوره����ا في ه����ذا المجال 
حف��اظا على مست�قبل الوطن 

واألجيال«.
وذكر بلقاء رئيس الوزراء 
الدفاع الشيخ  باإلنابة ووزير 
جابر المبارك برؤساء تحرير 
المحلية، حيث بين  الصحف 
لهم موقف الحكومة بعدم فتح 
المجال ألي حدث أو شخص قد 
يقوم بأي عمل يفتت النسيج 

االجتماعي الكويتي.
وكان د.فاض����ل في البداية 
تقدم بالتهنئة إلى اوزبكستان 
رئيسا وحكومة وشعبا، الفتا 
الى تطلع الكوي����ت إلى مزيد 
من التعاون مع ه����ذه الدولة 

الفتية.
واشار إلى الزيارة التي قام 
بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد إلى طشقند في 
الع����ام 2008، حيث تم خالل 

التطور في جميع المجاالت.
وم����ن جهته أكد الس����فير 
االوزبكي عبدالرفيق هاشيموف 
على قوة العالقات التي تربط 
بالده والكوي����ت واصفا إياها 
بالمتميزة ج����دا والتي زادتها 
التاريخية لصاحب  الزي����ارة 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد عمقا وتطورا وحققت 

هذه الزيارة التوقيع على عدة 
اتفاقي����ات، موضح����ا ان هذه 
االتفاقيات ستنعكس على تنمية 
وتطوير هذه العالقات وستظهر 
القريب،  المستقبل  اثارها في 
منوها بالجه����ود التي يبذلها 
سفير اوزبكستان لدى الكويت 
عبدالرفيق هاشيموف آمال ان 
البلدين في  تس����تمر عالقات 

نجاح����ا ونتائ����ج مثمرة وتم 
التوقيع على اتفاقيات ستعمل 
عل����ى تطوير العالق����ات بين 

البلدين الشقيقين.
حضر حفل االستقبال عدد 
من الس����فراء واعضاء السلك 
الديبلوماسي المعتمدين لدى 
الكوي����ت وافراد م����ن الجالية 

االوزبكية.

حضر احتفال سفارة أوزبكستان بالعيد الوطني لبالدها

المج�االت جمي�ع  ف�ي  وتط�ورًا  عمق�ًا  األميري�ة  الزي�ارة  وزادته�ا  ج�دًا  متمي�زة  الكويتي�ة   � األوزبكي�ة  العالق�ات  هاش�يموف: 

الوزير د.فاضل صفر والسفير األوزبكي يقطعان كعكة االحتفال

الفالح: ال وجود ألزمة سنية � شيعية حتى ندعو 
إلى حوار ثنائي وسوء فهم بعض األحداث ُيعالج بحكمة

المس�ج��د  تحي�ة  ل�رد  مواتي�ة  مناس�بة  س�نخت�ار 
الكبي��ر بمثله�ا أو بأحس�ن منه�ا ف�ي أق�رب وق�ت ممكن

بشرى الزين
على صعيد االحداث التي شهدتها الساحة 
احمللية اعلن وكيل وزارة االوقاف والش����ؤون 
االسالمية د.عادل الفالح ان هناك تعميما خلطباء 
املساجد للتأكيد على الوحدة الوطنية ومحاربة 
الفتنة وكش����فها محذرا من اشتعالها وتأجيج 

الوضع بني ابناء الوطن الواحد.
واكد الف����الح في تصريح للصحافيني لدى 
حضوره احتفال س����فارة اوزبكستان بالعيد 
الوطني لبالدها ان وزارة االوقاف والش����ؤون 
االسالمية تعمل ما بوسعها من اجل الوسطية 
واالعتدال والتركي����ز على الترابط االجتماعي 

والتعايش السلمي.
وذكر الفالح ان الكويت منذ نشأتها يعيش 
ابناؤها بروح وطنية عالية ولم يس����مع عبر 

تاريخها عن تفريق بني سني وشيعي او بدوي وحضري، مشيرا 
ال����ى ان ذلك هو رصيد الكويت ال����ذي ورثناه عن اآلباء واالجداد 
وهو خير ما نحافظ علي����ه ونغذيه بكل االدوات للمحافظة على 

متاسك املجتمع.
كما لفت الى ان هذا التماس����ك هو الذي حتطمت على صخرته 
آمال العدو الصدامي الغاش����م، مضيفا ان هذه املكتسبات للوطن 
العظيم يتذكره����ا اجلميع دائما للمحافظة علي����ه واالتعاظ من 

االحداث املأساوية والنزاعات التي حتدث في 
بلدان أخرى جراء هذه النعرات.

واكد »كلنا ثقة في اهلل سبحانه وتعالى ثم في 
قيادتنا الرشيدة ملعاجلة االمور معاجلة سليمة 
وكذلك في الوعي العام للشعب الكويتي وقياداته 
الفكرية والديني����ة واالجتماعية والعلمية من 
اجل اداء دور التوازن املطلوب في كل االزمات 
وتفوي����ت الفرصة على كل من يريد االس����اءة 

وخلق بذور الفتنة في املجتمع«.
ونفى الفالح وجود ازمة سنية � شيعية حتى 
تكون هناك الدعوة الى حوار س����ني � شيعي، 
موضحا ان االخوة الشيعة بكل شرائحهم وقفوا 
موقفا ايجابيا في ادانة املدعو ياسر احلبيب، 
مؤكدا على ان ذلك يزيد اللحمة بني ابناء البلد 
ومتاسكهم الوطني واالجتماعي، مشيرا الى ان 
بعض االصوات لديها س����وء فهم يجب معاجلته بصورة حكيمة 

ومناسبة.
وفي رده حول متى سيرد حتية املسجد الكبير حيث وقف شيخ 
ش����يعي مصليا الى جانبه خلف إمام سني خالل صالة التراويح 
في رمضان املبارك قال وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح »س����نختار الوقت املناس����ب لرد التحية مبثلها او 
بأحسن منها وان شاء اهلل ستكون قريبا وفي مناسبة مواتية«.

أعلن أن »األوقاف« وجهت تعميمًا لخطباء المساجد للتأكيد على الروح الوطنية العالية

د.عادل الفالح

أكبر علم في العالم »لبناني« بمساحة 65 ألف متر.. والكويت تحتضن تنفيذه

بشرى الزين
تضحية بالنفس وإشارة الى السالم وقداسة جمعت رموزها في علم 
خطت ألوانه باألحمر واألبيض وأخضر رس����م شجرة األرز او اخللود 

فظلت مالزمة السم لبنان وأرضه.
ورغم التحديات التي واجهت لبنان على مر السنني فإن العلم بألوانه 

ال� 3 ظل شعارا يجمع بني اللبنانيني باختالف أطيافهم وتوجهاتهم.
حب الوطن ومحبة العلم جسدهما منفذ أكبر علم لبناني في العالم 
املواطن اللبناني أش����رف مكارم في حفل أقيم مس����اء أول من امس في 

السفارة اللبنانية مبناسبة انطالق هذا املشروع.
السفير اللبناني د.بسام النعماني عبر عن تقديره الكبير ملنفذ املشروع 
أشرف مكارم ومموله وديع العبسي، مشيرا الى ان العلم تبلغ مساحته 

65 ألف متر مربع بعد ان كان مقررا تنفيذه ب� 25 ألفا.
وأضاف النعماني في كلمته ان العلم رمز وش����عار للبلد وهو رابط 
يجمعنا كلنا كلبنانيني خصوصا ان األوضاع في لبنان اآلن ليست مستقرة، 
مؤكدا الرغبة واحلاجة الى التماسك في اخلطابات اللبنانية وأال نزايد 
على املوجودين في الداخل. وأشار الى انه في ظل هذه الظروف الصعبة 

التي نعيشها نوجه رسالة قيمة للتشبث بهذا البلد مهما حدث.
كما عبر  النعماني عن ش����كره لقي����ادة اجليش واحلامي لهذا العلم 
مهما كبر أو صغر حجمه، مش����ددا على ان األهمية تكمن في أن »نحفظ 

العلم والوطن في قلوبنا«.

الكثير من اللبنانيني في االوقات الصعبة، ومدت اياديها البيضاء اليهم 
ليتجاوزوا محنهم، الفتا الى انه عندما كان بلدي يعاني كانت هي العون، 

وعند ندائه كانت هي املجيب، وعند احلاجة كانت هي املغيث.
موضحا ان تنفيذ العلم اللبناني االكبر في العالم هو تكرمي جليش 
بالدي، مبناسبة مرور 65 عاما على تأسيسه، هذا اجليش الذي يشكل 
املؤسس����ة اجلامع����ة املانعة لكل ما يرمز اليه لبنان اليوم، من ش����رف 
وتضحية ووفاء وانتماء. واشار الى ان هذا العمل هو حتد في مجال االرقام 
القياس����ية وتعبير عن التحدي الذي ميثله جيشنا في صموده وابائه، 
الفتا الى ان هذا العلم سيدخل موسوعة غينيس لالرقام القياسية، حيث 
قامت شركة فيستا كويت بصناعته مبساحة تبلغ 65.650 مترا مربعا، 
ومساحة االرزة فيه 10452 مترا مربعا، تعبيرا عن مساحة لبنان التي 
تساوي 10452 كيلو مترا مربعا. وذكر ان تنفيذ هذا العلم استغرق اربعة 
اش����هر، واستخدم فيه طن من احلبر االخضر لتحديد االرزة وتلوينها، 

ويبلغ طول هذا العلم 325 مترا وعرضه 202 متر ووزنه 8 اطنان.
موضحا انه س����يعرض في احتفال رسمي وشعبي ضخم، مبنطقة 
البيال مبدينة بيروت ام الش����رائع، على الس����اعة العاشرة صباحا في 
10 اكتوب����ر املقبل، مبينا ان اختيار هذا املكان بالتحديد مت ملا ميثله من 
معنى، حيث تش����كل املكان من دفن مخلفات احلرب االهلية في البحر، 
في رمزية لدفن احزاننا وذكرياتنا االليمة ومحوها واستبدالها بألوان 

علمنا اجلامع، محتضنا بإرادة شعبه وعزمية جيشه.

من جهته أعرب امللحق العسكري في السفارة اللبنانية العميد ركن 
رسالن حلوي عن ش����كره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على إفساح 
املجال للجالية اللبنانية في الكويت وتقدمي العون واملس����اعدة، مشيدا 

بالعالقات الوطيدة التي تربط بني البلدين الشقيقني قيادة وشعبا.
وأشاد حلوي باحلضور الذي شارك في حفل انطالق مشروع العلم 
اللبناني األكبر في العالم الذي تطلقه شركة فيستاكويت من قبل مديرها 

العام أشرف مكارم وبتمويل ورعاية من رجل األعمال وديع العبسي.
كم����ا أكد حلوي ان اجليش ومنذ تأسيس����ه وحتى اليوم س����يلتزم 
بقسمه وسيؤدي واجبه في الدفاع عن تراب الوطن وسالمة أبنائه ودرء 
املخاطر عنهم سواء كانت داخلية او خارجية، الفتا الى ان اجليش على 
مس����افة واحدة من جميع األطراف ويتعامل م����ع جميع املواطنني على 
قدم املس����اواة وينفذ جميع التدابير واإلج����راءات األمنية للحفاظ على 
االس����تقرار والدميوقراطية واحلريات العامة وحقوق اإلنسان، مقدما 
التضحية اجلسيمة في س����بيل الوطن حتى الشهادة. مذكرا بالتصدي 

البطولي األخير في منطقة العديسة جنوب لبنان.
وأوض����ح ان إقامة هذا االحتفال هي للتأكيد على القس����م الذي أداه 
الرئيس العماد ميش����ال سليمان عندما كان ضابطا في اجليش ويتابع 
احلفاظ على هذا القسم قائد اجليش العماد جان قهوجي ويكرره جميع 
العسكريني عند تطوعهم في اجليش وهو »أقسم باهلل العظيم أن أقوم 

بواجبي كامال حفاظا على علم بالدي وذودا عن وطني لبنان..«.

بدوره قال ممول املشروع وديع العبسي: يشكل العلم، كل علم، رمزا 
للدولة، كل دولة، وعلم لبنان مليء بالرموز: من بياضه الذي يعكس شيب 
قمم جباله، كما توقه الدائم الى السالم، الى احمر تغمس بالصمود وبدم 
الشهداء الذين سقطوا ويسقطون فداء الستقالله وحريته وسيادته، الى 
ارزة خضراء ابدية تتوسطه، وهي عنوان استمراريته منذ فجر التاريخ، 

والى ان تنطفئ شمس آخر نهار في تاريخ احلياة على االرض.
واضاف: غير ان املغتربني اللبنانيني الذين يعيشون كل يوم من ايام 
غربته����م هم الوطن الصغير، ابوا اال ان يضيف����وا رمزا جديدا الى تلك 
الرم����وز، فقام احد ابناء جاليتنا في الكويت اش����رف مكارم بصنع علم 
لبناني مساحته 65 الف متر مربع، تتوسطه ارزة مبساحة 10452 مترا 
مربعا تختصر مساحة 10452 كيلومترا والتي هي لبنان، وسيحتل هذا 
العل����م مكانة مرموقة في مجموعة »غينيس« لالرقام القياس����ية، وهو 
التعبير الساطع عن قلوب تدمى على لبنان، وعن عتب على سياسييه، 
الذين عوضا عن ان يعملوا على التوحيد، وعلى تعزيز السلم االهلي، 
يعمدون الى اسلوب التجييش والتفرقة املذهبية واملناطقية واحلزبية 
الضيقة، ويأس����ف املغتربون على وطن تختزل في����ه الطائفة الدولة، 

ويختصر فيه الشخص الطائفة.
اما منفذ املشروع مدير عام شركة فيستا كويت اشرف مكارم فتطرق 
الى ان صناعة هذا العلم قد متت على ارض الكويت احلبيبة، ارض احلب 
والوفاء، واخلير والعطاء، ومسقط رأسي، التي احتضنتني، كما احتضنت 

مشروع برعاية وزارة الدفاع اللبنانية ويموله رجل األعمال وديع العبسي

حل�وي: نؤك�د الت�زام الجي�ش بقس�مه حفاظ�اً على عل�م وت�راب  لبنان  

)متين غوزال( السفير  اللبناني د.بسام النعماني متوسطا أشرف مكارم ووديع العبسي وامللحق العسكري رسالن حلوي سفراء مصر واإلمارات وقطر والسنغال والسعودية حضروا االحتفال 

عرض لصورة العلم في فيلم وثائقي

رسالة
في مع����رض كلمته حّمل رجل األعمال 
اللبناني وديع العبسي رسالة إلى السياسيني 

اللبنانيني جاء فيها:
� ليتكم تصاحلون السياسة مع األخالق، 
وتربط����ون فيم����ا بينهما بش����كل وثيق، 
وتضعون ماكياڤلي جانبا، ذاك الذي قال 
»الغاية تبرر الوسيلة« وعّلمكم أن تكونوا 
أكثر شطارة وانتهازية، فتزداد عظمتكم من 

الناحية السياسية.
� ليتك����م تعون ان الزعام����ات الواهية 
ال ميكن ان حتميها أكبر املؤسس����ات، وان 
املؤسسة ذاتها تنقلب على رجال كان لهم 

من التسرع أكثر مما لهم من احلكمة.

� ليتكم تتيقن����ون ان حتويل املاضي 
من وقفة عز إلى حائط مبكى، ألمر مشني 

بحق الوطن.
� ليتكم تتعلمون ان احلكم معرفة قبل 

كل شيء، وخصوصا، معرفة بالتاريخ.
� ليتكم تعرفون ان الرمز يحمل إميانا إذا 

التزمتموه، والرمز مكان املعنى بامتياز.
� ويا ليتكم تتعظون من الكويت احلبيبة 
وطننا الثاني ومن حكمة أميرها وقيادييها 
في ح����ل األزمات وفي وحدة ش����عبها في 
مواجهة األزم����ات، يوم اجتاحتها جيوش 
صدام، تناسى سياس����يوها على اختالف 
اجتاهاتهم ومشاربهم، تناسوا خالفاتهم، 

وهبوا قلبا واحدا ويدا واحدة رغم ضيق 
امكاناتهم، للذود عن بلدهم الصغير حجما، 
والذي يشكل درة ثمينة في اخلليج العربي، 
فصدمة االحتالل أتت عليهم بااليجابيات، 
جله����ة ادراك اجلميع ووعيهم، ان الوحدة 
هي التي تصنع الوجود وتدافع عنه وتكفل 
اس����تمراره. وختم العبسي بالقول: يبقى 
أملن����ا، يوم يعود هذا العل����م من هجرته 
الى وطنه األم، ان يغ����دو الغطاء الوحيد 
الذي يظلل جميع اللبنانيني وسياسييهم 
ويجمعه����م، فال يعلو عليهم علم، ويوحد 
فيما بيننا ف����ي وطنية تكون االنتماء إلى 

األرض وإلى اإلنسان وإلى التاريخ.

النعماني: العلم اللبناني رمز وش�عار للبلد وراب�ط يجمع اللبنانيين


