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عون للناصر: نشكر للكويت دعمها لبنان في األزمات و«أوقات الهناء»
بيروت -  عمـر حبنجر -  داود رمـال 

أحمد عز الدين

اللبناني  الرئيــس  أعــرب 
ميشــال عون أمس عن شكره 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا 
على وقوفها الدائم الى جانب 
لبنان في أيام األزمات الكبرى 
وفــي أوقــات الهنــاء ودعمهم 

الدائم.
جــاء ذلك ببيان للرئاســة 
اللبنانية عقب استقبال الرئيس 
عون لوزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمــد الناصــر وذلــك فــي 
إطار مشــاركته فــي االجتماع 
التشــاوري لوزراء اخلارجية 
العــرب الــذي عقــد أمس في 

بيروت.
وقد ســلم وزير اخلارجية 
الرئيس اللبناني خالل اللقاء 
رســالة خطية من ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
وتعزيــز  بتوطيــد  تتعلــق 
العالقــات األخوية املتينة بني 
البلدين وشعبيهما الشقيقني، 
أشاد فيها بالروابط التاريخية 
التي جتمع البلدين الشقيقني.
أعــرب  البيــان  وبحســب 
الرئيس اللبناني عن ترحيبه 
مبشاركة الوزير الناصر والوفد 
املرافق في االجتماع التشاوري 
ملجلس اجلامعة العربية قائال 
«نحن دائما شاكرون للكويت 
الذين توالوا  ولســمو االمراء 
على قيادتها، وللشعب الكويتي 
وقوفهم على الدوام الى جانب 
لبنان في أيام االزمات الكبرى 
وفــي أوقــات الهنــاء ودعمهم 
الدائــم». وأضاف «وأنا أعرف 
كــم أن الكويتيني قريبون من 
اللبنانيني وهم يعتبرون لبنان 

وطنهم الثاني».
ورأى الرئيــس عــون «ان 

وزير اخلارجية الشيخ د.احمد 
اللبنانــي  الناصــر للرئيــس 
االســتقبال، ناقال إليه حتيات 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد وســمو ولــي 
العهد، «واعتزازهما بالعالقات 
التــي تربط الكويــت بلبنان، 
وبعالقات األخوة مع فخامتكم، 
وبالتواصل املستمر بني البلدين 
والقيادتني والشعبني»، إضافة 
الى «تهنئــة القيادة الكويتية 
بإجــراء االنتخابــات النيابية 
وتسمية رئيس وزراء لتشكيل 
الناصــر:  احلكومــة». وقــال 
«أنقل شــكر وامتنان وعرفان 
القيادة الكويتية الى فخامتكم 
واحلكومة اللبنانية والشعب 
اللبناني للتجاوب مع املبادرة 
الكويتية، والتي نحمد اهللا أنها 
أرست اآلن وضعا جديدا. ونحن 
موجودون بعد ستة أشهر في 
هــذه األرض الطيبــة مع هذا 

أزمات وضغوط وحتوالت».
وشدد عون خالل استقباله 
وفدا من املشاركني في االجتماع 
التشــاوري لوزراء اخلارجية 
العرب، علــى «ان لبنان الذي 
يعانــي مــن سلســلة أزمــات 
متراكمة، يعاني ايضا من أعباء 
يتحملها من جراء االعداد الكبرى 
لالجئني والنازحني على ارضه، 
وهو لم يعد قادرا على حتمل 
هذا الواقــع، وموقف املجتمع 
الدولي ال يشــجع على إيجاد 
حلول سريعة»، آمال من وزراء 
العرب «املســاعدة  اخلارجية 
التحديــات»،  ملواجهــة هــذه 
مؤكدا «ان لبنان وعلى الرغم 
من ظروفــه الراهنة الصعبة، 
مصمم على مواجهة التحديات 
وإيجاد احللــول للخروج من 
أزماته». من جهته، أعرب األمني 
العــام للجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط عن «تشرفه والوفد 

االقتصادية والسياســية التي 
يعاني منهــا.» وختم بالقول: 
«من هنا، فإن لقاءنا في بيروت 
يعكس الثقة باستقرار لبنان 

ومستقبله.»
في الســياق ذاتــه، وخالل 
الشــؤون  اســتقباله وزيــر 
اخلارجية اجلزائــري رمطان 
لعمامــرة اكــد عــون ان القمة 
العربيــة التي ستســتضيفها 
اجلزائر في األول من نوفمبر 
املقبل «تكتسب أهمية كبرى، ال 
سيما وان احلاجة ملحة جلمع 
شــمل العرب حيــال القضايا 
املصيرية التــي تواجه دولنا 
العربيــة». واعتبر عون ان ما 
يجعل لقاء القمة هذا مهما، «هو 
حجم االزمــات اخلطيرة التي 
تواجه عاملنا اليوم والتحديات 
الكبرى، إضافة الى ما تعانيه 
الدول العربية من استهدافات 
تســتوجب توحيــد اجلهــود 

الشعب املضياف، في االجتماع 
التشاوري العربي، الذي يعكس 
أهمية وجود لبنان كمؤســس 
جلامعة الدول العربية، ودوره 

احملوري».
ونــوه وزيــر اخلارجيــة 
بـ«التنسيق بني الكويت ولبنان، 
ســواء بالنســبة الى القضايا 
الثنائية او اإلقليمية والدولية». 
وقال: «وضعنا إطارا مؤسسيا 

ممنهجا لعالقاتنا الثنائية».
الرئيس  اكــد  الــى ذلــك، 
اللبناني على أهمية العالقات 
العربية - العربية ال ســيما 
في هذا الظــرف الدقيق الذي 
يجتــازه العالــم العربي وما 
يواجهه من حتديات تستوجب 
التشــاور  اقصــى درجــات 
والتعاون املشــترك، معتبرا 
«ان التعــاون والتضامن بني 
الدول العربية الشــقيقة أمر 
مهم في ظل ما تشهد دولنا من 

املشــارك في اللقاء التشاوري 
العربي في زيارة الرئيس عون، 
وعن شكر لبنان الستضافة هذا 
اللقاء، وهو الثالث، بعد الدوحة 
ثم الكويت»، مشــيرا الى «ان 
اللقاءات بني وزراء اخلارجية 
العرب مهمة للتواصل، وأهميته 
ان ليس لديه جدول اعمال وال 
وثائــق للبحــث والنقاش، بل 
هو لقــاء يتم فيه تبادل اآلراء 
واملواقــف واألفــكار، بصورة 
مفتوحة، والتي من شــأنها ان 
تتبلور في مشــاريع وبرامج 
تفيد اجلامعة العربية». واعتبر 
أبو الغيط «ان انعقاد مثل هذا 
اللقــاء في بيــروت، وحتديدا 
فــي هــذا الوقــت بالــذات لــه 
معنى هــام، ومغزاه ان الدول 
العربية تقف الى جانب لبنان، 
السياســية وشعبه،  وقيادته 
مع االمل ان يتجاوز هذا البلد 
اجلميل وتاريخه املديد، املشاكل 

ملواجهتهــا، بدءا مــن القضية 
املركزية ونقل الوزير لعمامرة 
الــى الرئيــس عــون رســالة 
شفهية من الرئيس اجلزائري 
عبــد املجيد تبون جــدد فيها 
دعوته لزيــارة اجلزائر، الفتا 
الى ان بالده حتتفل في شــهر 
يوليو اجلاري بالذكرى الستني 
الستقاللها، وسيقام للمناسبة 
اول عــرض عســكري منــذ 

٣٠ عاما».
من جهته، قال رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري ان 
لبنان لن ينسى أشقاءه العرب 
ولن ينسى الطائف وال الدوحة 
وال الكويت في يوم من األيام 
ويتمنى مجيئهم للوقوف على 
الوضع عــن قرب مؤكــدا أنه 
ميتلك كل مقومات النهوض من 
األزمات. وقال املكتب االعالمي 
لرئيس البرملــان اللبناني في 
بيــان اثــر لقــاء بــري وزراء 
اخلارجية العرب بحضور األمني 
العام جلامعــة الدول العربية 
أحمــد أبــو الغيــط ان لبنــان 
ليس بلدا مفلســا وميتلك كل 
مقومات النهوض من االزمات 
اذا ما توافرت النوايا الصادقة 
من ابنائه ومن اشقائه العرب 

ودول العالم.
هذا، وكان وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصر التقى 
على هامش االجتماع التشاوري 
العربــي مــع كل مــن: وزيــر 
الشؤون اخلارجية اجلزائري 
لعمامــرة، ووزيــر  رمطــان 
اخلارجية وشــؤون املغتربني 

األردني أمين الصفدي.
كما التقى الناصر مع الوزير 
املكلف بالوزارة ووزير الدولة 
للشؤون اخلارجية والتعاون 
الدولي في جمهورية الصومال 

بالل محمد عثمان.

الرئيس اللبناني تسلّم رسالة من سمو ولي العهد مبناسبة انعقاد االجتماع التشاوري العربي أشاد فيها بالروابط التاريخية التي جتمع البلدين الشقيقني

.. والناصر خالل استقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري له                                    (محمود الطويل)الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر                          (محمود الطويل)

املبــادرة  لبنــان منــذ طــرح 
الكويتيــة نظر اليهــا بتقدير 
كبيــر» منوهــا باخلطــوات 
حصلــت  التــي  اإليجابيــة 
والتحســن امللمــوس واملطرد 
للعالقات مع دول اخلليج في 
كافة املجاالت السيما مع عودة 
السفراء. ووفقًا للبيان الرئاسي 
شدد ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل االحمد في رسالته الى 
الرئيس عــون  «على التطلع 
املشــترك لتعزيزها واالرتقاء 
بأطر التعاون بينهما الى آفاق 
أرحب ملــا فيــه مصلحتهما». 
وأشــار ســموه «الى التعاطي 
اإليجابــي مــن اجلمهوريــة 
اللبنانية مع املبادرة الكويتية 
التي سعت لرأب الصدع وعودة 
العالقات اخلليجية - اللبنانية 
وإعادة بناء جســور الثقة مع 

اجلمهورية اللبنانية».
وفي مســتهل اللقاء، شكر 

«التشاوري العربي» يختتم أعماله في بيروت بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها
جرى التطرق إلى االســتمرار بدعم الدولة 
اللبنانية ومؤسساتها وهو ما رافق لبنان من 
اتفاق الطائف وصوال إلى االلتفاف العربي 
حول لبنان والذي حملته املبادرة الكويتية.
واعتبر أن االجتماع كان فرصة لعرض 
األوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها لبنان 
واللبنانيون واملساعي الرسمية للتخفيف 
من معانــاة اللبنانيني رغم وطــأة األزمة، 
موضحا أنه مت عرض مقاربة جديدة ملوضوع 

النازحني السوريني.
مــن جهته، قــال األمني العــام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط ان «االجتماع 
التشــاوري اجتماع يعقد بني االجتماعات 
الرســمية ملجلس اجلامعة (اجتماعان في 
الســنة في شهري مارس وســبتمبر) يتم 
تبــادل النقاش فيه وال تصدر عنه قرارات 

مكتوبة».
ولفت إلى أنه «كان اجتماعا جيدا ومفيدا»، 
معتبرا ان احلضور في هذا التوقيت حتديدا 
للبنان فــي الظروف االقتصاديــة البالغة 
الصعوبة هي رسالة من الدول العربية بانها 
تدعم البحث عن تسويات ودعم االستقرار في 
لبنان ومساندته في أوضاعه وفي مفاوضاته 

مع صندوق النقد الدولي.
وأكد ان دعم اجلامعة للبنان دعم معنوي 

للبحث عن حل للمشاكل القائمة.

االجتماع على موضوع األمن الغذائي وحول 
األزمة في الصومال واجلفاف، حيث جرى 
تبني الدعوة للعمــل من أجل تقدمي الدعم 
الالزم للمســاعدة علــى التخفيف من هذه 
املعانــاة. وعبــر بوحبيــب عن ســعادته 
باملشــاركة العربية الواسعة في االجتماع 
ببيروت، مؤكدا أنه كان ناجحا بكل املقاييس 
بفضل التعــاون بني اخلارجيــة اللبنانية 
واألمني العام للجامعة العربية وفريق عمله، 
مؤكدا أنه ملس من جميع الوزراء ورؤساء 
الوفود مشاعر احملبة والتضامن مع لبنان في 
أزمته، حيث أعرب اجلميع عن أن املشاركة 
في هذا االجتماع بحد ذاتها تعد رسالة دعم 

ووقوف إلى جانب لبنان.
وأوضــح وزير اخلارجيــة اللبناني أن 
االجتماع اســتضافه لبنان بصفته رئيسا 
حاليــا للمجلــس الــوزاري العربي، حيث 
خصص للتشاور في التطورات والتحديات 
التي تواجهها املنطقة والعالم، مضيفا «كما 
تبقى مشــاوراته ملكا له حيــث ال بيانات 

وال إعالنات».
وشــدد على أن النقاشات ـ التي دارت ـ 
كانت شــفافة إلى حد بعيد، وحصل تبادل 
لآلراء بشــكل مسؤول وجدي، مما أدى إلى 
مزيــد من التقارب حيــال عدة موضوعات 
وطرح مقاربات عملية للقضايا املثارة حيث 

بيروت ـ داود رمال ووكاالت

توافــق وزراء اخلارجية العرب، خالل 
اجتماعهم التشاوري في بيروت أمس، على 
العديد من امللفات ذات الصلة بالعمل العربي 
املشترك وتقويته في ظل الظروف الدولية 
واإلقليمية الراهنة، وذلك مبشــاركة وزير 

اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر.
وقال وزير اخلارجية اللبناني عبداهللا 
بوحبيبـ  الذي تترأس بالده مجلس وزراء 
اخلارجية العرب في دورته احلالية خالل 
مؤمتر صحافي عقده مع األمني العام جلامعة 
الــدول العربية أحمــد أبوالغيط في ختام 
االجتماع التشــاوري العربــي ـ إنه تطرق 
إلى مختلف األزمات التي يشــهدها العديد 
مــن الدول العربية باإلضافــة إلى القضية 
الفلســطينية وتعنت إســرائيل وتبديدها 
ألســس احلل العادل والشــامل القائم على 

أساس الدولتني.
وأكد أن آراء األغلبية تقاطعت على أهمية 
القرار العربي املشــترك برفض تســييس 
املنظمات الدولية علــى خلفية احلرب في 

أوكرانيا.
وأضاف أن االجتماع تطرق إلى انعقاد 
القمة العربية في اجلزائر املقررة في نوفمبر 
املقبل، مشيرا إلى حتقق توافق خاص خالل 

اجتماع وزراء اخلارجية بحث األمن الغذائي وتأثير احلرب األوكرانية على الدول العربية

جانب من االجتماع التشاوري العربي في بيروت امس           (محمود الطويل)

جعجع يقيم عشاًء وداعيًا لسفيرنا في بيروت: 
قواسم مشتركة كبيرة بني الكويت ولبنان

بيروت - أحمد منصور

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير 
جعجع ان ثمة قواسم مشتركة كثيرة وكبيرة 
بني الكويت ولبنان، والسيما أن بلدينا يقعان 
فــي جوار بلــدان أكبر وأقوى، لكــن إميان كل 
من الشــعبني الكويتــي واللبنانــي بالصمود 
والتجذر فــي بلديهما، يجعلنا جنتاز مختلف 
احملن متمسكني بالعيش احلر الكرمي». جعجع 
كان يتحدث في حفل عشاء وداعي أقامه وعقيلته 
ســتريدا جعجع على شرف سفيرنا في لبنان 

عبدالعال القناعي، وقال: «أردنا زوجتي ستريدا 
وأنا أن ندعو إلى هذا العشاء، تكرميا لك يا أبو 
محمد وملا متثله لنا كصديق وممثل لدولة شقيقة 
نعتز بالعالقة التاريخية الطيبة معها. تعرفنا 
إليــك منذ ١٥ عاما، أي لدى وصولك إلى لبنان 
في مهمة أثبــت خاللها مدى وفائك جلوهرها، 
فلم تقصر يوما بالتزاماتك وال مبحبتك للبنان 
واللبنانيــني، وال بصداقاتــك وإميانك باحلق 
والقضيــة التي نناضل من أجلها،  فكنت خير 
ســفير للكويت في لبنان، ونــكاد نقول خير 

سفير للبنان في الكويت».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته النائب ستريدا جعجع يقدمان هدية لسفيرنا في بيروت 
عبدالعال القناعي           (محمود الطويل)

من يرأس وفد لبنان إلى «قمة اجلزائر»؟.. الوزراء العرب مهتمون 
و«اخلارجية» الفرنسية تضغط النتخاب رئيس اجلمهورية في موعده

بيروت - عمر حبنجر

عيون وزراء اخلارجية والديبلوماسيني العرب 
الذين اجتمعوا في بيروت أمس السبت، حتضيرا 
للقمة العربية الدورية املقررة في اجلزائر، أوائل 
نوفمبر، علــى األزمة احلكومية في لبنان، من 
زاوية مدى انعكاساتها على االستحقاق الرئاسي 
القريب، أقله من باب استطالع مستوى مشاركة 
لبنان في القمة التي يرأس دورتها هذه السنة، 
فرئيس اجلمهورية ميشال عون تنتهي واليته في 
٣١ أكتوبر، وبالتالي يتعني أن يكون هناك رئيس 
جديــد للجمهورية كي يترأس وفد لبنان، وإال 
ستنوط املهمة برئيس احلكومة، التي يفترض 
أن تكون فاعلــة، ال حكومة تصريف أعمال أو 

«تصريف وقت» كما يصفها البعض.
هذه التساؤالت تشغل ايضا وزارة اخلارجية 
الفرنسية التي أصدرت أمس بيانا دعت فيه الى 
وجوب إجراء االنتخابات الرئاســية في لبنان 
وفــق املواعيد الدســتورية، وان على الرئيس 
املكلــف جنيب ميقاتي أن يشــكل احلكومة في 
أســرع وقت، على ان تكون قــادرة على القيام 

باإلصالحات األساسية.
املصادر املتابعة اعتبرت أن توجه اخلارجية 
الفرنســية الى ميقاتي، خطأ في العنوان، وان 
األجدر كان التوجه الى الرئيس ميشــال عون، 

إذ ليس ميقاتي من ســّرب مســودة التشكيلة 
احلكوميــة، بقصد إحراقهــا، وال هو من رفض 
التعديالت الوزارية واقترح توسعة احلكومة 
الى ثالثني وزيرا، عبر إدخال ستة وزراء دولة، 
ميثلون األحزاب والكتل النيابية الكبرى، فهذه 
شروط رئيس التيار احلر جبران باسيل، يفاوض 
بها الرئيس عون، ويضرب املواعيد مبزيد من 
املشاورات مع باسيل الذي يفضل التمديد حلكومة 
تصريف األعمال، على حكومة جديدة تفقده وزارة 
الطاقة، وما إحياؤه ملبدأ املداورة اال لالحتفاظ 

بهذه الوزارة الدسمة.
وكان الرئيس عون اقترح على ميقاتي اضافة 
ستة وزراء دولة ميثلون األحزاب السياسية الى 
حكومة الـ ٢٤ املســتقيلة، مع مراعاة التوزيع 
املذهبــي، وعلى موعــد لقاء آخر مــع الرئيس 
ميقاتي االثنني او الثالثاء املقبلني كحد أقصى.

ميقاتي توجه أمس الى الدميان، حيث املقر 
الصيفــي للبطريركية املارونية في الشــمال، 
والتقى البطريرك بشــارة الراعي ووضعه في 

أجواء العوائق املعطلة لتشكيل احلكومة.
وبعــد اللقاء صــرح ميقاتي قائــال: «هناك 
مناصفة في أي حكومة ســيعمل عليها ونحن 
لم نخــرج عن ذلك وما مــن حقيبة محصورة 
بأي طائفة ولن أفتح باب الصراع على «املالية» 
خصوصا أن عمر احلكومــة قصير». وأضاف 

«كما ان هناك حقائب محســوبة على أشخاص 
وأنــا أرفض هــذا األمر وإمــا أن يعنينا الوطن 
جميعــا» هيدي إلي وهيدي إلك ما عاد ميشــي 
البلد هيك. وتابع يقول «املشــهدية في مجلس 
النواب مشجعة وتدل على عدم وجود نية لدى 
أي فريــق لتعطيل االنتخابات الرئاســية، وال 
مانع لدي من إجراء أي تعديل على التشــكيلة 

احلكومية التي قدمتها للرئيس عون».
في غضون ذلك، تزامن وجود وزراء اخلارجية 
العرب، مع جولة للسفيرة األميركية دوروثي 
شــيا، شــملت الرئيس عــون ورئيس مجلس 
النــواب نبيه بري ووزيــر الطاقة وليد فياض 
ونقلــت اليهم جواب اســرائيل على طروحات 
لبنان بشأن ترسيم احلدود البحرية، ما يعكس 

التقدم احلاصل.
لكن وســائل اإلعــالم اللبنانية اســتقبلت 
تطمينات السفيرة بحذر، قناة «اجلديد» قالت: 
حقل كاريش أصبح، بفضل قيادات لبنان، في 
حفظ اسرائيل وصونها، حتفر وتنقب وتستخرج 
وتصدر، فيما مرسوم تعديل اخلط البحري ينام 
نومة أهل الكهف، في حني أوردت صحفة «نداء 
الوطن» مقاال لناشــط حتت عنوان: اســرائيل 
ترحــب بتنازل لبنان عــن اخلط ٢٩، وترفض 
قانــا مقابل كاريش، مبعنــى أنها تريد كاريش 

لها وقانا للبنان ولها.


