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خالل حفل عشاء نظّمه على شرفه رجل األعمال حسن حجيج

إبراهيم: ناقشت مع األمير »الهمّ اللبناني«.. والتنسيق األمني بني البلدين مستمر

وزمانيا، م���ن أبرز التحديات 
التي تواج���ه امتنا العربية«، 
مستدركا »فاإلرهاب الذي طال 
الكويت تص���دت له بوحدتها 
ومبوقف أميرها املشرف والذي 
التفجي���ر اإلرهابي  ان  اعتبر 
الذي اس���تهدف مسجد اإلمام 
الصادق استهدفه شخصيا«، 
مشيرا الى ان »اإلرهاب موحد 
في عناصره وأدواته وجرائمه 
وبصماته، واعترافاته، عابرا 
للحدود بالسالح واملسلحني 
وامل���ال واألف���كار الهدام���ة«، 
مؤكدا ان »امن الكويت هو امن 
لبن���ان، وإن ما ميس الكويت 
ميس لبن���ان، واألخطار التي 
تعصف من حول الكويت كما 
هي من حول لبنان، وما يحدث 
في سوريا، والعراق، واليمن، 

تهديدا جلميع العرب«. 
وب���ني ان »العالق���ات بني 
البلدين جاءت انطالقا من قاعدة 
أساسية رسمها دولة الرئيس 
نبيه بري عندما قال للجالية 
اللبناني���ة كونوا في الكويت 
كويتيني والتزم���وا أنظمتها 

وأمنها واستقرارها«.
وأشاد حجيج بالدور املميز 
للمؤسسات العسكرية، واألمنية 
اللبنانية في الدفاع عن الوطن 
انطالقا من أهمية تعزيز النظام 

األمني العربي.

إقب���ال اجلالية الكويتية على 
تنمية قط���اع االصطياف، ما 
وفر الكثي���ر من فرص العمل 
املوسمية للبنانيني السيما في 
املناطق اجلبلية«، مثمنا »الدور 
الذي لعب���ه الصندوق  الهام 
إعادة  الكويتي للتنمي���ة في 
إعم���ار الكثير م���ن املدارس، 
وبناء اجلسور، وشق الطرق 
وترميمها، الى جانب ما قام به 
الصندوق واملؤسسات الكويتية 
الرس���مية، اثر عدوان يوليو 
2006 في مج���ال إعادة إعمار 
وترميم ما تهدم من املساكن، 
والقري اجلنوبية، واملنشآت 

احليوية«. 
وفي نفس الس���ياق، أشاد 
اللبناني حسن  رجل األعمال 
حجيج »بالدور السياسي الذي 
لعبه اللواء عباس إبراهيم في 
حفظ أمن لبن���ان انطالقا من 
جنوبه ووص���وال الى حترير 
راهبات معلوال، وإخماد الفتنة 
املتربصة بالشرق عبر حترير 
رهائن اع���زاز، الى احملاوالت 
املضنية املس���تمرة لتحرير 
العس���كريني احملتجزين لدى 
ف���ي  اجلماع���ات اإلرهابي���ة 

عرسال«. 
ان  حجي���ج  وأض���اف 
»استهداف املس���جد األقصى 
ومحاوالت تقس���يمه مكانيا 

اإلنس���انية وقائدها مستحقا 
وبجدارة، بل أضيف الى ذلك أنه 
»شيخ الديبلوماسية والقيادة 

احلكيمة وأميرهما«.
واردف قائال: »الكويت هي 
لؤلؤة اخلليج وزهرتها، الدولة 
الرائدة، الس���اهرة على رفاه 
شعبها وضيوفها الذين وفدوا 
إليها من بلدان قريبة وبعيدة، 
لإلسهام في نهضتها واملشاركة 
في عمرانها، فاللبنانيون في 
الكويت ارحتلوا إليها في زمن 
البداي���ات وواكب���وا تطورها 
اليد  ومنوه���ا، وكانت له���م 
الطولى في املساهمة في إطالق 
وتنفيذ املشاريع الكبيرة التي 
أسس���ت لتحوالت نوعية في 
العديد من احلقول التربوية، 
الصحية، اإلمنائية، الهندسية، 

والتجارية«.
واس���تذكر دور اإلعالميني 
اللبنانيني منذ نهاية خمسينيات 
الق���رن املنصرم ف���ي إطالق 
النهضة الصحافية بالكويت، 
مشيرا الى »تضامن اللبنانيني 
مع الكويت أثناء الغزو الصدامي 
معلنني رفضه���م املطلق لهذا 

السلوك املدان«.
وتطرق اللواء إبراهيم الى 
االستثمارات الكويتية في لبنان 
حيث »س���اهمت ف���ي إنعاش 
االقتصاد اللبناني، فضال عن 

في جميع املجاالت السياسية 
والثقافية واالقتصادية«. 

ان »النهج  ابراهي���م  وبني 
الثابت الذي س���لكته الكويت 
منذ اس���تقاللها في سياستها 
اخلارجية، ارتكز على وجوب 
البلدان  تقدمي املساعدات لكل 
املتعثرة، ومن دون اي اعتبار 
أو دينية  حليثيات جغرافية 
أو عرقي���ة، انطالقا من قناعة 
قيادتها منذ االستقالل بأهمية 
ومعنى الشراكة، فجاء تتويج 
صاحب السمو األمير بلقب أمير 

السوريني في لبنان، خصوصا 
الس���وري أصبح  النزوح  أن 

يشكل ربع اللبنانيني«. 
وأشاد خالل كلمة ألقاها أمام 
احلضور، بالدعوة الكرمية من 
معالي وزي���ر الدفاع الكويتي 
الش���يخ خالد اجلراح لزيارة 
الكويت، مثمنا الدور الريادي 
الذي تلعبه البالد في املنطقة 
»م���ا جعله���ا عالم���ة جلمع 
الشعوب«، الفتا الى ان »الكويت 
كانت املعني األول للبنان في 
العطاء والبذل، وحققت الكثير 

ضد اإلخالل باألمن الكويتي، أو 
ضرب استقراره بغض النظر 

عمن يقف وراء ذلك«.
النازحني السوريني،  وعن 
أشار اللواء ابراهيم الى أن لدى 
لبنان ما يقارب املليون ومائتي 
ألف نازح سوري، الفتا الى أن 
بالده »من أكثر الدول املستقبلة 
للنازحني السوريني«، مؤكدا 
في الوقت نفسه ان »السوريني 
مرحب بهم«، ولكنه أشار الى 
أن »املجتمع الدولي لم يتحمل 
مسؤولية ازدياد أعداد النازحني 

هالة عمران

الع���ام لألمن  املدير  ق���ال 
الع���ام اللبناني اللواء عباس 
ابراهيم »انه ملس خالل لقائه 
صاحب السمو الشيخ صباح 
األحم���د الرضا عن اللبنانيني 
في الكويت«، مؤكدا أن »تكرمي 
س���موه له يعد مبنزلة تكرمي 

للبنانيني جميعا«.
وفي تصريح للصحافيني 
على هامش حفل العشاء الذي 
أقامه رج���ل األعمال اللبناني 
حسن حجيج على شرفه أول 
من أمس في فندق الشيراتون 
مبناسبة زيارته البالد، لفت الى 
»انه بحث مع سمو األمير »الهّم 
اللبناني«، مشيدا بدعم سموه 
للقضايا اللبنانية، فضال عن 
العديد من امللفات التي طرحت 

خالل اللقاء.
الدفاع  وعن لقائه وزي���ر 
الكويتي الشيخ خالد اجلراح 
لفت ابراهيم الى أنه »طرحت 
العديد من امللفات األمنية، منها 
التنسيق األمني بني  عمليات 
البلدين والتي هي مس���تمرة، 
وتتابع من فترة ألخرى لبحث 
الس���احة  املس���تجدات على 
اإلقليمية والدولي���ة لتقييم 
اخلط���ط ووضع آليات العمل 
املستقبلية«، مبينا »أن لبنان 

اللواء عباس ابراهيم وحسن حجيج والسفير اللبناني وحرمه 

اللواء إبراهيم مصافحا احلاج حسان حوحو

حضور نسائي 

مدير عام االمن اللبناني وحرمه وزوجة السفير اللبناني يتوسطان سيدات اجلالية اللبنانية 

اللواء عباس ابراهيم وحسن حجيج يتوسطان عدداً من ابناء اجلالية 

)قاسم باشا( حسن حجيج يلقي كلمته     املدير العام لألمن اللبناني اللواء عباس ابراهيم ورجل االعمال اللبناني حسن حجيج يتوسطان الزميلني نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني اللواء عباس ابراهيم متحدثا للحضور 

اللواء ابراهيم  متوسطا السفير اللبناني د. خضر حلوة واحلاج حسان حوحو وبطرس غريب وعدداً من احلضور

ملست رضا صاحب 
السمو عن اجلالية 
اللبنانية.. وتكرميه 

لي يعد تكرميًا 
للبنانيني جميعًا

للكويت دور ريادي 
في املنطقة 

وأصبحت عالمة 
جلمع الشعوب

اللواء ابراهيم مع بعض احلضور


