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عالقة السلطتني 
التنفيذية 

والتشريعية لن تتأثر 
بقرار »الدستورية«

ترشيد اإلنفاق
لن ميس محدودي 

الدخل

جلنة األولويات 
ستحسم موضوع 

االتفاقية األمنية
في أقرب وقت

حلوة: اجلمهورية 
اللبنانية صامدة 
وستصمد رغم 

احملن والظروف 
املعقدة

على هامش مشاركته في االحتفال الذي نظمته السفارة اللبنانية مبناسبة مرور 71 عاماً على االستقالل

العبداهلل: »داعش« خطر على كل اإلقليم لكننا مستعدون للتعامل مع أي خطر
منذ توليه مهامه الديبلوماسية، 
حيث اشار الى ان االخير »يقوم 
بدور جامع تاركا ابواب السفارة 
مفتوحة للتواصل واملتابعة مع 
كل مكونات اجلالية اللبنانية« 
مقدرا مبادرته »لتأسيس اللجنة 
التي قدمت صورة  النسائية 
مثالية على دور املرأة اللبنانية 
في اخلدمات االجتماعية«، الفتا 
الى ان السفير حلوة لم يترك 
»جه���دا إال وبذله في احلفاظ 
عل���ى التواصل م���ع اجلهات 
واملؤسس���ات املعنية مقدما 
السلك  صورة بهية عن نهج 

الديبلوماسي اللبناني«. 
م���ن جهت���ه، ق���ال راعي 
كنيسة الروم الكاثوليك األب 
بطرس غريب إن على »جميع 
اللبنانيني أن يأخذوا العبر من 
مناسبة االستقالل في حتقيق 
الترابط والتعاون  املزيد من 
والتكاتف خصوصا اللبنانيني 
في بالد االغتراب«، الفتا الى 
ان »الس���فير اللبناني خضر 
حلوة اس���تطاع ان يلم شمل 
اجلالية في احلك الظروف التي 
حتيط بلبنان واملنطقة وهذه 
خطوة حتسب له في مسيرته 

الديبلوماسية«. 
الش���يخ صالح ارقه دان 
حت���دث أيض���ا ع���ن ذكرى 
االس���تقالل وأهمية تعاون 
اللبنانيني وتكاتفهم خصوصا 
في بالد االغتراب وقال: »نحن 
بالوطن نختلف على كل شيء 
اننا  ولكن ال نختل���ف على 
لبنانيون وان بلدنا يجب ان 
يكون مستقال وسيد نفسه«، 
الفتا الى ان »اجلالية اللبنانية 
في الب���الد بنت تاريخها من 
عرق جبينها ونقلت تعايش 
املختلف���ني، وبالرغ���م م���ن 
التباي���ن لدينا احترام  ذلك 
لبعضنا البعض«، مشيدا في 
الوقت نفس���ه بدور السفير 
الذي  اللبناني خضر حلوة 
وصف���ه »باإليجابي«، الفتا 
الى ان حلوة »اثبت للجالية 
حرصه على تسوية اوضاعهم 
وتسهيل امورهم الى جانب 
سعيه ألن نكون عائلة واحدة 
في ألوان متعددة، حيث يرى 
ذلك مصدر قوة وليس مصدر 

ضعف«.
من جانبه، اش����اد الرئيس 
التنفيذي ملستشفى دار الشفاء 
التي  احمد نصراهلل باجلهود 
قام ويقوم بها السفير اللبناني 
خضر حلوة خالل فترة تواجده 
انه  الى  الكويت، مش����يرا  في 
استطاع ان »يخلق بتعب وبذكاء 
ارضية مشتركة للجالية بجميع 
اطيافها« متطرقا الى »اللقاءات 
الكثيرة والكبيرة  االجتماعية 
التي نظمتها السفارة خالل هذا 
العام والتي فاقت قدرة اي هيئة 
ديبلوماسية اخرى«، موضحا ان 
»هذا الزخم لم يكن لينظم لوال 
وجود سفير قادر على القيام 
مبهامه على اكمل وجه« معتبرا 
ما قام به حلوة »دور اكبر مما 
يقوم به اي موظف على رأس 

هيئة ديبلوماسية«.

الشقيقة والبلد التوأم للبنان 
الدميوقراطي���ة،  بتركيب���ة 
وبحيوية بشره وبتشابهات 
تقاطعات كثيرة، وفاء للكويت 
واحتراما لهذا البلد املضياف 
وجدت ان االحتفال واجب وان 
كان منقوص���ا وغير مكتمل 
انتخاب رئيس  الفرحة لعدم 

للجمهورية«.
وأك���د الس���فير حلوة ان 
ألن  تس���توجب  »الذك���رى 
اجلمهورية مازالت صامدة، كما 
صمدت في املاضي وستصمد 
ف���ي املس���تقبل رغ���م احملن 
والظروف املعقدة«، مشيرا الى 
ان »الدليل على ذلك ما حققه 
اجليش اللبناني واملؤسسات 
األمنية من اجنازات وكش���ف 
خاليا االره���اب خالل الفترة 
املاضية، واس���تمرار مالحقة 

املخربني في عقر دارهم«.
من جهته، شدد شيخ عقل 
الدروز الشيخ نسيب قانصو 
املناس���بة  على اهمي���ة هذه 
بالنس���بة للبناني���ني، الفتا 
الى انه »وبق���در تزامنها مع 
الظروف التي متر بها املنطقة 
اال ان الس���فارة اللبنانية في 
البالد ممثلة في السفير خضر 
حلوة حرصت على ان حتافظ 
على ش���مولية هذه املناسبة 
التقاء بني  الوطنية كنقط���ة 
ابناء اجلالية«، مشيدا بالدور 
الذي يقوم به الس���فير حلوة 

ال هبة وال منة«.
ولفت حلوة في كلمته إلى 
أنه »وفاء للشعب اللبناني الذي 
ناضل ودفع ثمنا لنيل استقالله، 
ووفاء لرجال عظام أسس���وا 
لكيان فريد بنسيجه البشري 
واالجتماع���ي والسياس���ي، 
وللبنانيني املوجودين خارج 
بلدهم، ومازالوا متمس���كني 
بوطنه���م وبوح���دة أرض���ه 
اللبنانيني  وشعبه، وخاصة 
املوجودين على ارض الكويت 

هذه العالقة حقها، ولن نوفي 
الش���عب اللبنان���ي والقيادة 
اللبنانية حقها، وكذلك التاريخ 
والتراث واملصير املشترك، الفتا 
إل���ى أن الكلمات املعبرة التي 
قالها الس���فير اللبناني خالل 
احلفل جتس���د قوة العالقات 
التي ترب���ط البلدين، متمنيا 
أن ينعم الش���عبان في لبنان 
والكويت بنعمة األمن واألمان 

وأن تستقر األمور.
م���ن جهته، بني الس���فير 
اللبناني في البالد د.خضر حلوة 
أنه يحتفل بذكرى االستقالل 
»احتراما لتاريخ مجيد وعريق 
ووج���وه وطنية المعة قادت 
الس���يادة  البالد حينها نحو 
اللبنانيون  واحلرية لينتزع 
بوحدتهم استقالل اجلمهورية 
اللبنانية فأخذوه ولم يعط لهم 

أن يتم إيجاز ما مت خالل فترة 
رئاسة الكويت للقمة اخلليجية، 
ولف���ت إلى أن الكويت تعتبر 
اكثر  املاضية  خالل السنوات 
الدول التي س���اهمت في رفع 
املعاناة عن الشعب السوري 
الش���قيق، وذلك بشهادة احد 
كبار املسؤولني في األمم املتحدة 
الذي وجه رسالة إلى صاحب 
السمو بهذا اخلصوص معبرا 
عن فخره بأن »يشهد الغريب 
مبا نقوم به، ولن يدخر سموه 
جهدا في رفع املعاناة عن محتاج 
أو أي مشرد«. وكان أعرب وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الش���يخ محمد العبداهلل عن 
سعادته باملشاركة في احتفال 
عيد االستقالل اللبناني، الفتا 
إلى انه مهما حتدث عما يربط 
الكوي���ت بلبن���ان فلن نوفي 

الرسمية.
وعن تقرير إحدى املؤسسات 
املالي���ة العاملية والذي أكد أن 
الكويت رغم انخفاض أسعار 
النفط مازال���ت حتافظ على 
مركزها، قال العبداهلل هذا ما 
قلته حينما نقل على لساني 
عبارة »السكني قاربت العظم«، 
وكنت قد قلت قبل هذه اجلملة 
إن »الوضع املالي للكويت أفضل 
بكثير من باقي الدول وباعتراف 
مؤسس���ات مالية عاملية ومع 
ذلك علينا أن ننتبه«، الفتا إلى 
أنه »لم يكن الهدف من عبارتي 
ترهيب وتخويف الناس وإمنا 
دق اجلرس من أجل أن نكون 
واعني مبا نحن مقبلون عليه 
حيث سيكون مختلفا عما كان 

في السابق«.
وفي حني بني أنه من الصعب 

بيان عاكوم 

 أكد وزير الدولة لشؤون 
الش���يخ  ال���وزراء  مجل���س 
العب���داهلل »عدم تأثر  محمد 
التشريعية  عالقة السلطتني 
والتنفيذي���ة بق���رار احملكمة 
الدستورية، ألنه ينظمها مبدأ 
الفصل بني السلطات«، مشيرا 
إلى أن »احلكومة أبدت موقفها 
منذ زمن طوي���ل« معبرا عن 
سعادته بسماع رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن يقول ان 
الدس���تورية  أحكام احملكمة 
واجبة االحترام والتنفيذ، الفتا 
إلى أننا »في دولة مؤسسات 
وقانون، وواجب وفرض علينا 
احترام ما يصدر عن احملكمة 

الدستورية«.
وخالل مشاركته االحتفال 
الذي نظمته السفارة اللبنانية 
مبناسبة عيد االستقالل ال� 71 
مساء أول من امس، في فندق 
اجلميرا، بحضور مس���ؤولي 
الدولة في البالد، وحشد كبير 
من أعضاء السلك الديبلوماسي، 
وأبناء اجلالية اللبنانية، قال 
العبداهلل ردا على سؤال عن 
مدى استمرار خطورة تنظيم 
الدول اإلسالمية »داعش« على 
الكويت، إن »داعش يش���كل 
خط���را على اإلقليم بش���كل 
كامل وال يج���وز أن جنتزئ 
دولة دون أخ���رى« مؤكدا أن 
»الوضع بالنس���بة للكويت 
أفضل بكثير من باقي الدول«، 
مس���تدركا »نحن مستعدون 
ونتعام���ل بجدي���ة من خالل 
متارين واستعدادات جنريها 
للتعامل مع أي خطر يؤثر على 

سالمة األراضي الكويتية«.
وبخصوص حتديد موعد 
ملناقش���ة االتفاقي���ة األمنية 
في إطار التع���اون احلكومي 
العبداهلل إن  البرملاني، ق���ال 
التي تنوي  األم���ور  هذه من 
جلنة األولويات أن حتسمها 
ف���ي اقرب وق���ت، مبديا عدم 
رغبته في التحدث نيابة عن 
ه���ذه اللجنة »الت���ي صوتنا 
مؤخرا لها لتكون جلنة دائمة 
ولها رئيسها ومقررها، واترك 

لهم الرد«.
وعن الترش���يد في جهات 
الدولة على خلفية انخفاض 
أس���عار النفط قال العبداهلل 
»حتدثنا م���رارا وتكرارا عن 
احلاجة املاسة إلعادة ترشيد 
اله���در الذي يتم ف���ي أبواب 
امليزاني���ة، بعي���دا متاما عن 
التأثير على املواطنني وأصحاب 
الدخول املتوسطة واملتدنية« 
مج���ددا ما س���بق وذكره ان 
ترش���يد الهدر »لن ميس أي 
مدخرات للمواطنني، وخصوصا 
املواطنني الذين يحصلون على 
ما يس���مى بدرجات الوسطى 
ومحدودي الدخل«، الفتا إلى 
أن ترش���يد الهدر س���يتم في 
امليزانية، واملثال على  أبواب 
ذلك املكافآت املتكررة لبعض 
القياديني، ومخصصات املهمات 
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السفير التركي وحرمه يشاركان حفل السفارة اللبنانية السفير األردني محمد الكايد وحرمه يهنئان السفير اللبناني

الشيخ محمد العبداهلل وضاري العجران وجاسم املباركي وعبداحلميد الفيلكاوي يشاركون السفير اللبناني قطع كيكة االحتفال السفير اللبناني د.خضر حلوة يلقي كلمتهرئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي مهنئا

تأبني للفنانة الراحلة صباح
أّبن الس���فير حلوة في ختام كلمت���ه التي ألقاها أمام 
احلض���ور الفنانة الراحلة صب���اح، كما مت عرض مقطع 

غنائي لها.

سولوماتني: الواليات املتحدة تنتقد 
من يستخدم القوة ضد املعارضة واليوم 

يستخدمونها ضد االحتجاجات
وصف السفير الروسي لدى البالد 
الكسي سولوماتني لقاءه مع وكيل 

وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
بـ»اجليد«، مشيرا الى ان اجلانبني 
تطرقا خالله الى »تعزيز العالقات 

الثنائية«، معلقا ردا على سؤال عما 
اذا مت حتديد موعد لزيارة صاحب 

السمو االمير الى موسكو بالقول »ال 
اعلم أي شيء عن الزيارة«.

اما بخصوص االنتقادات التي 
وجهتها سورية الى الواليات 

املتحدة واتهامها بالعنصرية على 
خلفية االحتجاجات التي عرفتها 
مدن أميركية جراء تبرئة شرطي 

ابيض من قتل مواطن اسود، جدد 
السفير الروسي تأكيده ان بالده 

تريد »استمرار الشراكة مع الواليات 
املتحدة االميركية حلل الكثير من 

املشاكل الدولية والتعاون في مجاالت 
مختلفة«، متمنيا اال يحدث في 

اميركا اي مشاكل من هذا النوع، 
ولكنه قال في الوقت نفسه »ان 

الواليات املتحدة كانت تنتقد كل من 
يستخدم القوة ضد املعارضة وهم 
اليوم يستخدمون القوة ضد هذه 

االحتجاجات«. 
وفي موضوع آخر حول االجتماع الذي 
مت بني وزيري خارجية روسيا واململكة 

العربية السعودية اكتفى السفير 
سولوماتني بالقول »اهم شيء ان لقاء 
الوزيرين قد مت، وهذا امر مفيد بحد 
ذاته«. واعتبر ما اثير عن نقل اسلحة 

روسية الى جزيرة القرم »مجرد 
اشاعات وتغريدات«، مشيرا 

الى ان »الصحف تعيش على تغريدات 
ألشخاص وهذا االمر غير دقيق«.

عنايتي: اتهامنا بالتدخل في شؤون الدول مضى عليه الزمن وأمر غير وارد
رفض السفير االيراني لدى البالد علي 

رضا عنايتي اي اتهام لبالده بأنها تتدخل 
في شؤون الدول الداخلية، مشيرا الى 

انه »عندما مير اي شيء، يقال ان ايران 
تدخلت في البحرين وفي اليمن وفي 

املريخ«، الفتا ردا على سؤال عن جتديد 
البحرين ادانتها للتدخل االيراني الى أن 

»كلمة تدخل مضى عليها الزمن وهذه 
االمور غير واردة فاالنتخابات في 

البحرين حصلت وشارك فيها الشعب 
البحريني وعارض البعض البعض 

اآلخر«، مبينا انه »ال مشكلة في ذلك فهذا 
امر يخص الشعب البحريني«، ولكنه 

استدرك قائال »املهم اشراك الشعب في 
تقرير مصيره«، متسائال »هل احلكومة 

البحرينية متكنت من اشراك شعبها 
في تقرير مصيره؟ لو استطاعت اهال 

وسهال ولو لم تستطع فهذا امر يخصها 
وال يعنينا«. اما بالنسبة لتدخل ايران في 

انتخابات الرئاسة اللبنانية فلفت الى ان 
»مسألة التدخل ومثلها من العبارات خالية 
من مضمونها كما اننا سئمنا من سماعها 

ومللنا من تكرارها«، مبينا ان »لبنان مثل 
اي دولة له احلق في ان يختار ما يراه 
مناسبا وفق ما يتفق عليه اللبنانيون، 

حيث يوجد الكثير من الكفاءات املسيحية 
والشيعية والدرزية وترك املجال لهم 

ان يختاروا ما يختارون«. اما عما ذكره 
مستشار املرشد األعلى خالل لقائه مع 
جلنة الصداقة الكويتية ـ االيرانية انه 

يوجد معوقات في العالقات بني الكويت 
وإيران فقال عنايتي انه لم يطلع على 

ما قاله املستشار حتى يعلق، ولكنه لفت 
الى ان »كل ملف او موضوع يحتاج الى 

امرين اوال متهيد االمور وثانيا ازالة 
العقبات والعراقيل«، الفتا الى انه »عند 

احلديث عن العالقات الكويتية ـ االيرانية 
مثل غيرها ال بد ان منهد الطريق 

ونتحدث عن ايجابيات ونبحث عن 
االشياء التي تعمل على توطيد العالقات. 
ومن جهة اخرى نزيل اي مانع او عائق 
ممكن ان يكون موجودا في طريقها«. 

واستدرك قائال »اما لو سألتموني 
شخصيا عما اذا توجد عوائق تعرقل 

مسيرة العالقات الثنائية فأقول مبجملها 
ال يوجد اي عراقيل او اي مانع ونحن 
نتطلع الى املزيد من التقدم والرقي«، 

ولكن السفير عنايتي تابع كالمه للتطرق 
الى قضية التأشيرات بني البلدين، مبينا 

ان بالده »عبرت عن عدم رضاها عن 
عدم معاملة الكويت باملثل اليران في 

موضوع تسهيل التأشيرات« حيث لفت 
الى ان »السفارة االيرانية تقوم بإصدار 

التأشيرات دون اي حتفظ واصدرت نحو 
50 الف تأشيرة دون اي مانع في حني لم 

يحصل ذلك من اجلانب الكويتي«.
وقال عنايتي »ال بد للطرف الكويتي ان 

يتخذ االجراءات لتسهيل اصدار التأشيرة 
لإليرانيني خصوصا ان اجلالية االيرانية 
تخاطبني وتشتكيني لوجود صعوبة في 

اصدار التأشيرات لذويهم«، مضيفا »نحن 
ال نستطيع ان نتحدث على املستوى 
االمثل للعالقات بني اجلانبني في حني 
جند صعوبة في مجيء االيرانيني الى 

الكويت«، وناشد عنايتي اجلهات املعنية 
ان تأخذ املطلب االيراني على املستوى 

الشعبي واحلكومي مبحمل اجلد، موضحا 
ان وزارة اخلارجية سبق ان وعدتهم بأن 

يأخذ االمر مجراه الصحيح.
وكان اشار السفير االيراني الى ان القسم 
القنصلي في السفارة يتعذر عليه اصدار 

تأشيرات بشكل كاف في الوقت احلالي 
بسبب نقص في املوظفني النتهاء مهامهم 

وعودتهم الى ايران الى جانب عدم 
التحاق موظفني جدد بعملهم بالقنصلية 

بسبب عدم اصدار تأشيرات دخول 
للموظفني اجلدد من اجلانب الكويتي، 

داعيا اجلانب الكويتي الى تقدمي تسهيالت 
لهؤالء لتسهيل مهام البعثة الديبلوماسية 

االيرانية في الكويت، كما لفت ايضا 
الى وجود تأخير في اصدار تأشيرات 

ملدرسني في املدرسة االيرانية مما ترتب 
عليه وجود نقص كبير في املدرسني. 
وهنأ عنايتي في ختام كلمته احلكومة 

والشعب اللبناني مبناسبة يوم االستقالل 
واصفا اياه »باملبارك«، وقال »نحن 

نعتبره يومنا الوطني وبورك لبنان بعيده 
الوطني شعبا وحكومة ومقاومة«.

جانب من وقفة تأبني الفنانة الراحلة صباح


