
محليات
االثنني ١٤ اغسطس ٢٠١٧

PDF 05ملشاهدة الصفحة

صاحب السمو التقى الغانم والمبارك والخالد

األمير بحث مع احلريري تعزيز العالقات الثنائية والقضايا املشتركة
الســمو  اســتقبل صاحب 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 

املبارك .
واســتقبل ســموه بقصر 
بيان صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
الشــيخ جابر املبــارك رئيس 
مجلس الوزراء ودولة الرئيس 
ســعد الدين احلريري رئيس 
احلكومــة بجمهوريــة لبنان 
الشقيقة والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
هذا، ومت تبــادل األحاديث 
األخوية التي عكست العالقات 
البلديــن  بــني  التاريخيــة 
والشــعبني الشــقيقني وسبل 
تعزيزهــا في املجــاالت كافة 
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

حضر املقابلة النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشــيخ صبــاح  اخلارجيــة 
اخلالد واملستشــار بالديوان 
األميــري محمــد ضيف اهلل 
شــرار واملستشــار بديــوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ د. سالم اجلابر ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل ونائب وزير 

اخلارجية خالد اجلاراهلل.
من جانبه، اســتقبل سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك  وبحضور النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد فــي قصر بيــان أمس 
دولة رئيــس مجلس الوزراء 
باجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ســعد رفيق احلريري والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
حضر املقابلة رئيس بعثة 
الشــرف املرافقــة املستشــار 
بديوان ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ د. سالم اجلابر 
ونائــب وزير اخلارجية خالد 
اجلاراهلل ورئيس ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد وســفيرنا لدى 

السمو األمير صباح األحمد.
وردا على سؤال عن وجود 
أدلة حول ضلــوع حزب اهلل 
فــي خلية العبدلــي من خالل 
قــال  االعترافــات واألحــكام، 
احلريري: »إن القضاء الكويتي 
واضح وصريح والتعاون سيتم 
بيننــا وبني األجهــزة األمنية 
والقضــاء ونحن ســنتعاون 
بشــكل واســع جــدا فــي هذا 

الصدد«.
بــدوره، قــال نائــب وزير 
اخلارجيــة خالــد ســليمان 
اجلــاراهلل: ان زيــارة رئيس 
مجلس الوزراء اللبناني سعد 
احلريري للبالد تأتي في إطار 
العالقات االخوية والتشاور بني 
الكويت واجلمهورية اللبنانية.
وأضــاف اجلــاراهلل فــي 
تصريــح لـ »كونــا« ان زيارة 

اجلمهورية اللبنانية عبدالعال 
القناعي.

هــذا، وأقــام ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
املبــارك مأدبــة غداء رســمية 
فــي قصر بيــان على شــرف 
دولة رئيــس مجلس الوزراء 
باجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ســعد رفيق احلريري والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني 
سعد احلريري أن أمن الكويت 
من أمن لبنان.. مبديا استعداد 
لبنان للتعاون مع الكويت بكل 
أجهزته للتوصل إلى حد بشأن 

خلية العبدلي.
جــاء ذلك فــي تصريحات 
أدلى بها سعد احلريري عقب 
محادثــات أجراها مع صاحب 

احلريــري األولــى له كرئيس 
للوزراء كانت محل ترحيب من 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
املبارك واملسؤولني الكويتيني.

ووصف احملادثات التي جرت 
خالل هذه الزيارة بااليجابية، 
مضيفا انها عكست روح العالقة 
التي تتسم باخلصوصية بني 

البلدين الشقيقني.
وذكر انه مت استعراض أوجه 
العالقات الثنائية للتأكيد على 
تطوير هذه العالقات االخوية 
املتميزة، مؤكدا ان هذه الزيارة 
تكتسب اهمية كونها جاءت في 
ظروف دقيقة متر بها املنطقة.

وأوضح ان اجلانب اللبناني 
اكد خالل اللقاءات حرص لبنان 
على امن واســتقرار الكويت، 

معبرين عــن تقديرهم للدور 
الذي تقوم به الكويت وسمو 
األمير لرأب الصدع في البيت 
اخلليجي باإلضافة إلى الدور 
الكويتــي في دعم ومســاعدة 
لبنــان فــي جهــوده لتحقيق 

التنمية واالستقرار.
وعن مذكرة االحتجاج التي 
تقدمــت بها الكويــت عن دور 
حــزب اهلل اللبناني حيال ما 
يســمى »خلية العبدلي«، قال 
اجلــاراهلل: ان الكويت تقدمت 
مبذكرة احتجاج الى السلطات 
اللبنانية حول دور حزب اهلل 
اللبنانــي في دعم ومســاندة 
عناصر ما يسمى خلية العبدلي 
سواء بالتسليح او مبدهم باملال 

او التدريب.
وأضاف ان املذكرة الكويتية 
جاءت وفقا ملا ورد في حيثيات 
حكم محكمة التمييز الذي صدر 
بحق اخللية وما ورد فيه من 
أدلة وقرائن، مبينا »ان الكويت 
عندمــا تقدمت بهــذه املذكرة 
لألشقاء في لبنان فإنها كانت 
تنطلق بذلك من حرصها على 
العالقات املتميزة بني البلدين 
وإزالــة أي شــوائب ميكن ان 
تسيء إلى تلك العالقة االخوية 
وذلــك مــن خــالل املصارحة 

وتوضيح احلقائق«.
وذكــر ان الكويــت طلبت 
من احلكومة اللبنانية إبالغها 
باإلجراءات التي ستتخذها للحد 
من مثل هذه املمارســات التي 
تستهدف أمن واستقرار الكويت 
واإلساءة للعالقات بني البلدين 

الشقيقني.
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احلمود: توفير كل السبل لتلبية احتياجات املواطنني
اســتقبل محافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود مبكتبه، 
اإلعالمي والكاتب د.خالد الطراح.
اللقــاء األحاديــث  تنــاول 
الودية، السيما املتعلقة بطبيعة 
عمل احملافظــات والدور الذي 
تقوم بــه في جميــع النواحي 

اخلدماتية.
وأكد الشيخ فيصل احلمود 
أن جميــع احملافظني يحاولون 
الســبل  العمل وفق  جاهديــن 
املتاحة، مبا يعود بالنفع على 
الوطــن وتلبيــة احتياجــات 
املواطنني، مشــيرا إلــى عالقة 
باألجهــزة  اإلعــالم  وســائل 
احلكومية، ملا متثله من أهمية 
بالغة في الدفع قدما نحو شراكة 
فعالــة بــني اجلانبــني، مؤكدا 
في الوقــت ذاته أهميــة الدور 
احملوري لإلعالم كركيزة للتنمية 
والتطويــر والتوعية. وأشــاد 
احملافظ بالدور الكبير لإلعالميني 
الكويتيني ومساهمتهم الوطنية 
بالدفــع نحو حتقيــق األفضل 

الشيخ فيصل احلمود مستقبال د.خالد الطراحخلدمة الوطن واملواطن.

احلريري: أمن 
الكويت من أمن 
لبنان ومستعدون 

للتعاون للتوصل
إلى حّل بشأن 

خلية العبدلي

اجلاراهلل: لبنان 
حريص على أمن 
واستقرار الكويت 
ويقدر الدور الذي 
يقوم به صاحب 

السمو لرأب
الصدع في البيت 

اخلليجي

وزير الخارجية أكد حرص بالده على استمرار العالقات الجيدة بين الكويت ولبنان

اخلالد: لدينا األدلة واالعترافات على عالقة »حزب اهلل«
 بخلية العبدلي .. وليردوا علينا احلجة مقابل احلجة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية الشــيخ صباح الخالد 
حرص بالده على استمرار العالقات 
الجيدة التي تربط الكويت بلبنان.

وقال في تصريحات لقناة ام تي 
ڤي اللبنانية: »شددنا على أشقائنا 
في لبنان على ضرورة أن نعمل 
معا على تعزيز أمن البلدين ونمو 
العالقات في مختلــف جوانبها، 
ونحن في الكويت سنبقى ندعم 

أشقاءنا في لبنان«.

وفيما يلي نص الحديث:
كيف تقيمون نتائج زيارة 

الرئيس احلريري إلى الكويت 
واملباحثات اللبنانية ـ الكويتية؟ 
وهل الكويت ستبقى بالرغم من 

كل شيء إلى جانب لبنان؟
٭ إنها من الزيارة المهمة للرئيس 
الحريري إلى الكويت، واللقاءات 
التي أجراها مع صاحب الســمو 
األمير وسمو رئيس الوزراء تؤكد 
العالقــة المتينــة والقوية التي 

يحرص عليها الجانبان الكويتي 
واللبنانــي. في كل الظروف، في 
الشدة والرخاء، نحن مع أشقائنا 
في لبنان، فنحن أرســلنا رسالة 
احتجــاج إلى الحكومة اللبنانية 
بشــأن الحكم الذي صدر مؤخرا 
فــي الكويــت عن ارتبــاط حزب 
اهلل بتدريب بعــض الكويتيين 
للقيام بأعمال تضر بأمن الدولة، 
ونأمل أن تتــم معالجة األمر في 
إطار العالقة المميزة بين الكويت 

الكويت من لبنان؟
٭ نحــن على ثقة بــأن إخواننا 
في لبنان سيقومون باإلجراءات 
المطلوبــة وهــم يتفهمــون هذه 
العالقة المميزة ويحرصون على 
أال تشوبها شائبة. ونحن نتطلع 
إلــى أن نتلقى جوابا على مذكرة 
الكويــت، ونأمــل أن إخواننا في 
لبنان ســيؤكدون عدم المساس 
بأمن واستقرار الكويت، وسنعمل 
معا على استكمال هذه المسيرة 

لدينا، وليــردوا علينا بالحجة 
مقابــل الحجــة. نحــن لدينــا 
اعترافات، واالعتراف هو سيد 
األدلة، وننتظر من إخواننا في 
لبنان بعد تزويدهم بحيثيات 
الحكم وارتباط حزب اهلل بهذه 
الخلية ونوعية المساعدة التي 
يقدمهــا أفراد من الحــزب لها، 
عليهم أن يقدموا الحجة مقابل 
الحجة وأن يطلعوا على ما لدينا 

من أدلة.

ولبنان، وهناك تأكيد من صاحب 
السمو األمير وسمو رئيس الوزراء 
أن العالقات مع لبنان لم تتأثر بهذه 
األمور ولكننا شددنا على أشقائنا 
في لبنان على ضرورة أن نعمل 
معا على تعزيز أمن البلدين ونمو 
العالقات في مختلــف جوانبها، 
ونحن في الكويت سنبقى ندعم 

أشقاءنا في لبنان.

هل من إجراءات محددة تطلبها 

الطويلــة من العالقات بإنجازات 
أكبر.

حزب اهلل الذي هو جزء من 
احلكومة، أكد أنه ال عالقة له 

بهذه اخللية، واألمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل 

أبدى حرصا شديدا على متانة 
العالقة مع الكويت، ألم تنفع هذه 

التأكيدات من احلزب في مكان 
ما؟

٭ سنقدم األدلة الموجودة 

هل حمل الرئيس احلريري امللف 
أم أنه يأخذ مساره ضمن إطار 

القنوات األمنية؟ هل ستكون 
هناك زيارات متبادلة من قبل 

أمنيني بني لبنان والكويت؟
٭ ســنعمل علــى كل القنــوات 
والوسائل بحيث تتضح الصورة 
ويتحمل المسؤولية من يقوم بهذا 
العمــل، ونحن فــي كل الظروف 
حريصون على العالقة مع لبنان 

الشقيق.

واستقرارنا بأمننا  املساس  عدم  على  التأكيد  لبنان  في  إخواننا  من  ونأمل  الكويت  مذكرة  على  جواباً  نتلقى  أن  إلى  نتطلع 


