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وزير النفط واإلعالم مثل الحكومة في االحتفال بعيد االستقالل الـ67 للبنان

العبداهلل: عالقة لبنان بالكويت متميزة على كل األصعدة 
النعماني للقيادات اللبنانية: أنتم الرجاء واألمل وسياج الوحدة الوطنية الجامعة

بيان عاكوم
خاضت شعوب كثير من دول 
العال���م احلروب للحصول على 
استقاللها في حني ان االستقالل 
اللبناني حتق���ق بتوحد الكلمة 
اللبنانيني  والرأي واملوقف بني 
أنفسهم أمام االنتداب الفرنسي 
معلن���ني اس���تقالل دولتهم عن 
أي تدخ���ل أجنبي، ولعل ذكرى 
االستقالل اليوم تشكل حلظة تأمل 
لدى األفرقاء اللبنانيني بضرورة 
العمل معا والنظر ملصلحة لبنان 
أوال، خصوصا ان الشعب اللبناني 
شعب محب للفرح والسرور، وهذا 
بالفعل ما عكسته أجواء احتفال 
الس���فارة اللبنانية في الكويت 
بعيد االستقالل ال�67 الذي أقامته 
أول من امس في مقر الس���فارة 
النفط ووزير  بحضور وزي���ر 
االعالم الش���يخ أحمد العبدهلل 
الش���يوخ وأعضاء  ولفيف من 
السلك الديبلوماسي وحشد من 
اللبنانية. ومبا  أبناء اجلالي���ة 
ان االحتف���ال لبناني فكان البد 
الدبكة والفولكلور  من حضور 
الوطنية  الش���عبي واالغان���ي 

اللبنانية.
وكان لوزي���ر النفط ووزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل 
كلمة عب���ر فيها عن س���عادته 
لتمثيله حكومة الكويت للسنة 
الثانية على التوالي في املشاركة 
في حفل عيد االس���تقالل مؤكدا 
البلدين  على متانة العالقة بني 

الكويتية لألسرة املتميزة الشيخة 
فريحة األحمد أن لبنان والكويت 
بلد وشعب واحد ميتلكان احلب 
لبعضهم����ا، مستش����هدة بالوقفة 
اللبنانية اجلادة ورفضها التام أثناء 

االحتالل الغاشم على الكويت.
 وقال����ت: »نحن مع لبنان منذ 
األزل تربطن����ا عالق����ات وطيدة 
إذ  وتع����اون مس����تمر وصداقة، 
الطرفان عل����ى أهمية  يح����رص 
الزيارات املتبادلة واملتواصلة، فهم 
أخواننا في بلدنا ونحن اخوانهم 

في بلدهم«.

محبة السعودية للبنان واضحة

الس���فير الس���عودي  أم���ا 
د.عبدالعزي���ز الفاي���ز، فقد هنأ 
اللبنانيني بعيدهم، وقال: نحن 
ف���ي اململك���ة محبتن���ا للبنان 
واضح���ة ومعروف���ة، وخ���ادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزي���ز يولي األوضاع 
في لبنان اهتماما خاصا ويسعى 
دائما الى تذليل كل الصعوبات 
التي متنع لبنان من االنطالق في 
مسيرته التنموية ومتنع قياداته 
من حتقيق طموحات ش���عبه، 
معتبرا انه من الطالع أن يوافق 
عيد االستقالل مع عيد األضحى 
مهنئا اللبنانيني بالعيد األضحى 
وذكرى االستقالل آمال في الوقت 
نفسه ان يستعيد لبنان عافيته، 
وان يواصل مسيرته التي تخدم 

مصالح الشعب اللبناني. 

على املستويني الرسمي والشعبي 
أيضا، مشيرا إلى أن هناك الكثير 
من املواطنني الكويتيني يقضون 
أوقاته���م في جمهوري���ة لبنان 

حلبهم لها.
وأضاف: »ال يقتصر حب لبنان 
على الشعب الكويتي فقط، وإمنا 
كذلك على املس���توى الشخصي 
كوني أكملت دراستي فيها، وهو 
األمر الذي يعطي إضافة خاصة، 
مؤك���دا أن العالقات متميزة بني 
البلدين على كل األصعدة والدليل 
الزيارات املتبادلة على املستوى 
الرئاسي من قبل صاحب السمو 
الوزراء  األمير ورئيس مجلس 

الش���يخ س���عد احلريري خالل 
الزيارة األخيرة«.

العبداهلل على أهمية  وشدد 
أن تبقى تلك الزيارات قائمة بني 
الدولتني لتبادل اآلراء وتوثيق 
العالقات أكثر في كل اجلوانب، 
آمال أن تدوم هذه العالقة واحملبة 

بني الشعبني إلى األبد.

 اهلل حاميه وراعيه

وم���ن جهته رحب الس���فير 
اللبناني املعتم���د لدى الكويت 
د.بسام النعماني في كلمة ألقاها 
مبناسبة عيد االستقالل بالوزير 
العبداهلل واحلضور، وقال »أود 

أن أرحب بتش���ريفكم السفارة 
الذكرى  اللبناني���ة مبناس���بة 
السابعة والستني الستقالل لبنان، 
هذا الوط���ن الصغير في رقعته 
والكبير بأبنائه ورسالته، مؤكدا 
أن األق���دار ال تثني عزميته وال 
تهون أمام دربه احملن وال تخفيه 
الصعاب، فإن شجرة األرز موطئه 
ونعمته واهلل حاميه وراعيه«.

وأعرب النعماني أمام احلشد 
التهان���ي للقيادات  عن خالص 
اللبنانية وحضهم جميعا على 
حفظ لبنان في قلوبهم وأرواحهم، 
مش���يرا إلى أنهم الرجاء واألمل 
الوطني���ة  الوح���دة  وس���ياج 

اجلامعة.
ووجه السفير النعماني التحية 
القيادات  إلى  والتقدير والشكر 
الكويتية وعلى رأسهم صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الحتضانه ودعم���ه للبنان بال 
قيد وال شرط وال منة، وعلى ما 
يوليه سموه من احتضان ومحبة 

للجالية اللبنانية في الكويت.
ورحب النعماني في نهاية كلمته 
بامللحق العسكري اجلديد العميد 
توفيق يونس الذي وصل لتوه من 
لبنان للمشاركة في االحتفال، معربا 
عن شكره وتقديره لكل من شارك 
في املهرجان اللبناني املميز، داعيا 

اجلميع بناء على توجيهات وزارة 
اخلارجية واملغتربني لإلطالع على 
املنشورات الصادرة عن برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي الذي يشير 
إلى مشاريع »عيش لبنان« الذي 
يقيمه البرنامج في القرى اللبنانية 

احملتاجة.

الكويت دائمًا في عون لبنان وسنده

وب���ارك مدي���ر إدارة الوطن 
العرب���ي ف���ي وزارة اخلارجية 
السفير جاس���م املباركي لبنان 
وقال »بهذه املناس���بة السعيدة 
على قلبنا وقلب كل عربي مناسبة 
ذكرى استقالل لبنان العزيز نحن 

نبارك للبنان رئيس���ا وحكومة 
وشعبا، ونتمنى ان يعيدها اهلل 
على لبنان باملس���رات واخلير 
وأن ينعم لبنان باألمن واألمان 
وينطلق نحو البناء والتنمية مبا 
فيه خير للبنان وشعبه«، مشيرا 
الى ان العالقة الكويتية � اللبنانية 
غنية عن البيان وهي عالقة اخوية 
متجذرة وعالقة اخوان ورابطة 
مصير، لغ���ة ودم ونحن دائما 
نكون في عون لبنان وس���نده 

وسنستمر في هذا النهج.

بلد وشعب واحد

من جهتها أكدت رئيسة اجلمعية 

الشيخة فريحة األحمد والسفير السعودي والسفير العراقي وجنالء النقي   )محمد ماهر(

حضور نسائي

جانب من احلفل الدبكة اللبنانية حاضرة

السفير البحريني مهنئا

السفير السوري مهنئاالشيخ أحمد العبداهلل والسفير اللبناني خالل تقطيع كيكة احلفل

المباركي: اتفقنا مع العراقيين على بناء منازل عوضًا عن اللصيقة 
بخط الحدود حتى تتاح مراقبة هذه المنطقة

 بيان عاكوم
كشف مدير ادارة الوطن العربي في 
وزارة اخلارجية السفير جاسم املباركي 
انه عقدت جلنة في وقت سابق برئاسة 
وكيل����ي وزيري اخلارجي����ة الكويتي 
والعراقي حيث اتفق اجلانبان على ان 
تق����وم الكويت ببناء ع����دد من املنازل 
بحدود ال يتجاوز ال� 50 منزال ملواطنني 
عراقيني تقع منازلهم بشكل لصيق بخط 
احلدود وتؤثر على الرؤية الس����ليمة 
واملراقبة الدقيقة ملنطقة احلدود على 
ان تترك مسافة 500 متر على جانبي 
خ����ط احلدود وان تبني كل دولة خطا 
للدوري����ات في هذا اجلزء من أراضيها 

للمراقبة احملكمة لهذه املنطقة.
وحت����دث الس����فير املباركي خالل 
مشاركته في االحتفال بعيد االستقالل 
اللبنان����ي عن هذا االقت����راح الكويتي 
بالتفصيل، مشيرا الى ان الكويت كانت 

قد اقترحت ان تكون منطقة خط احلدود 
الدولي بني اجلانبني العراقي والكويتي 
منطقة خالية، الفتا الى ان هذه املنطقة 
خالية من اجلانب الكويتي واملطلوب ان 
تكون كذلك على اجلانب العراقي معلال 
املطلب الكويتي بان مساكن املواطنني 
العالمات احلدودية  العراقيني حتجب 
ولذلك طلبت الكويت ترحيل املساكن 
الى داخل العراق وتعهدت ان تعمر بيوتا 
لهم الى جانب مدارس ومستش����فيات 
وبالتال����ي تكون املنطقة خالية بحيث 
يسهل علينا مراقبة احلدود وأي شي 
ممكن ان يحدث هناك، مشيرا الى ان هذه 
املسألة طرحت في السابق وناقشناها 

وسنعيد بحثها في املستقبل.
وأكد الس����فير املبارك����ي ان قضية 
املزارعني العراقيني هي نتاج لترسيم 
احل����دود الدولية بع����د التحرير حيث 
أصبحت بعض امل����زارع العراقية في 

اجلانب الكويتي من احلدود، مش����يرا 
الى ان احلل املعتمد لم يخرج عن دائرة 
املزارعني وهذه  التعويضات له����ؤالء 
التعويضات موجودة بالفعل ومودعة 

لدى األمم املتحدة.
 وعن اخلطوة املقبلة املطلوبة من 
اجلانب العراقي قال الس����فير املباركي 
اخلطوة املقبلة يجب ان تنتقل للتنفيذ 
ولكنه استدرك بالقول »نحن نعلم ان 
العراق استمر بال حكومة خالل 8 شهور 
ونحن سعدنا بتوصل الفرقاء العراقيني 
الى صيغة توافق لتشكيل حكومة وحدة 
وطنية تكون انعكاسا لألطياف العراقيني 
وما يهمنا ان تعمل هذه احلكومة على 
تنمية الع����راق ورخائه وبناء عالقات 
جيدة مع كل جيران العراق من ضمنهم 
الكويت«، متأمال ان تعمل احلكومة املقبلة 
على حل املشاكل العالقة وقال »ال أرى 
سببا جوهريا يحول دونها ففي نهاية 

األمر البد ان يكون هناك عالج«.
وعن األمل من حكومة املالكي بحل 
القضايا العالقة بني الكويت والعراق 
خصوص���ا انه خالل فترة رئاس���ته 
السابقة لم حتل قال »موضوع اختيار 
املالكي مسألة داخلية ونحن نتمنى 
للعراق الشقيق االستقرار واألمن اما 
بالنسبة للمش���اكل التي التزال دون 
حل فنحن أملنا كبير ان شاء اهلل بعد 
تشكيل احلكومة ان تبحث احلكومة 
العراقية اجلديدة هذه املشاكل وتسعى 

الى حلها«.
وعم����ا اذا مت حتديد موعد لصيانة 
العالمات احلدودية قال السفير املباركي 
موعد الصيانة عند األمم املتحدة فنحن 
أوفينا بالتزاماتن����ا وهذا االمر يعتمد 
على التعاون فنح����ن تعاونا ونتمنى 
من اجلانب العراق����ي ان يكون بنفس 

الروحية من التعاون.

 بيان عاكوم 
علق السفير د.عبدالعزيز الفايز على ما حصل 
مؤخرا بخصوص الوافدين الذين مت توقيفهم على 
احل���دود بعد أداء فريضة احلج بالقول انهم اخذوا 
تأش���يرات مرور ومختوم عليها أنها غير صاحلة 
ألداء فريضة احلج، مش���يرا إل���ى ان من يعلم انه 
ذاهب للحج ومعه تأشيرة غير تأشيرة احلج يجب 
ان يتوق���ع أال يعامل معاملة احلج النظامي، مؤكدا 
على حق اململكة »الذي يجب أال يناقش���ها احد فيه 
ومن تسمح له بدخول أراضيها ومتنحه التأشيرة 
ألي غرض عليه ان يلتزم بشروط التأشيرة وهذا 

أمر غير قابل للمناقشة واألخذ والعطاء«.
ورأى الفايز خالل مشاركته في حفل عيد االستقالل 
اللبناني ان من يذهب للحج على أساس معلومة غير 
صحيحة يجب ان يتوقع ان يساءل ألنه ال يسبب 
حرجا لنفسه أو مشاكل لنفسه فقط وإمنا للحجاج 
اآلخرين النه ال تتوافر لديه أماكن للسكن وال وسائل 
للمواص���الت ويصبح عالة عل���ى اجلهات املنظمة 
واملشرفة على امن احلجاج وسالمتهم وعلى احلجاج 

اآلخرين وال يتوقع احد ان يكافأ على ذلك.
وع���ن موضوع تبصيم هؤالء احلجاج قال »في 

كثير من الدول عندما تطلب التأشيرة يتم البصم 
فما بالك مبن يخالف ش���روط التأش���يرة ويخرج 
من اململكة«، مؤكدا على ان القضية ليس���ت قضية 
البصم وامن���ا القضية الكبرى عدم الصدق والدقة 
مستدركا بالقول »لألسف يعطونهم معلومات غير 
صحيحة ويتوقعون أال يك���ون هناك أي نوع من 

أنواع املتابعة واملراقبة«.
وأضاف »ما حصل هذه الس���نة تكرر على مدى 
خمس سنوات وفي كل عام نفس املوضوع يذهبون 
للحج بتأشيرة مرور ويتعطلون على احلدود لساعات 
معينة ثم يتذمرون ويش���تكون من التعطل، وعما 
يقال بخصوص منعهم مرة أخرى من دخول اململكة 
قال »هناك إجراءات ستتخذ بحقهم ولكن لم تتوافر 

لدي معلومات«.
وعن التأخير في املطار للحجاج الكويتيني قال 
»ال أريد الدخول في هذا املوضوع ولكن هذه عملية 
تنظيمية ويتوقع ان يحصل نوع من التأخير الن 
هناك اقل من مليوني حاج من خارج اململكة يغادرون 
لبلدانهم، وختم بالقول »املشقة التي لقيها احلجاج 
يعوضونها بش���يء اكبر واهم ولهم اجر عند رب 

العاملني«.

السفير السعودي: من يذهب للحج بتأشيرة مرور
 يجب أن يتوقع عدم معاملته معاملة الحاج النظامي

حضر احلفل عدد كبير من الشيوخ وحشد كبير من اعضاء 
السلك الديبلوماسي وابناء اجلالية اللبنانية الذين استمتعوا باالغاني 
الوطنية والدبكة الش��عبية التي ادتها فرقة خاصة وشاركها عدد 

من املواطنني اللبنانيني.
 ارزة لبنان متثلت مبنحوتات ثلجية مت عرضها خالل 

االحتفال.
 مش��اركة عدد من املطاعم في الكوي��ت والتي تتميز بامليزة 

اللبنانية حيث قدمت املأكوالت اللبنانية على مختلف انواعها.

من أجواء الحفل

السفير السوري د.بسام عبداملجيد بارك للبنانيني بعيد استقاللهم 
متمنيا للبنان الهدوء واألمن واالستقرار واملزيد من التقدم وقال 
»نحن جيران واخوة وأش��قاء وال نقدر ننفصل«.وعن املساعي 
الس��ورية � السعودية لدرء الفتنة في لبنان قال عبداملجيد: دائما 
نتمنى ان تكون العالقات مستقرة ونحن شعب واحد في بلدين، 

لذلك كل املساعي اخليّرة مشكورة.

السفير السوري: نحن إخوة
 وال نقدر ننفصل


