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 الديوان األميري شكر المعزين

  بوفاة منيرة مبارك الجميعة
 شـــكر الديوان األميـــري االخوة 
املواطنني الكرام الذين شـــاركوا في 
تقدمي العزاء بوفاة املغفور لها منيرة 
مبارك اجلميعة أرملة املغفور له الشيخ 

حمود العلي املالك الصباح. 

 الرئيس اللبناني: الجيوش يجب أال تكون لألنظمة وإنما لألوطان
 نتمنى أن تلتفت الدول العربية إلى مطالب شعوبها وتقوم بإصالحات وتتعامل بشكل ديموقراطي مع حرية التعبير والتظاهر

 «الكويت وقفت دائما    إلى جانب لبنان في أزماته االقتصادية 
وسـاعدت في إعادة اإلعمـار ومدت يد العون والمسـاعدة 

 بيـــروت ـ كونا: أشـــاد الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان امس بوقوف الكويت الدائم 
الى جانب لبنان، معربا عن أمله في أن تنعم 
الكويت باملزيد من االســـتقرار والطمأنينة 

والسلم واالزدهار.
  وقال سليمان خالل استقباله وفدا جمعية 
الصحافيني الكويتية ان «الكويت وقفت دائما 
الى جانب لبنان في أزماته االقتصادية وساعدت 
في إعادة اإلعمار ومدت يد العون واملساعدة من 
خالل الصندوق العربي لالستثمار والصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية».
  ويضم وفد جمعية الصحافيني الكويتية 
الذي يرأسه رئيس اجلمعية احمد بهبهاني 
كال من نائب رئيس حترير جريدة «األنباء» 
عدنان الراشد والكاتب الصحافي خليل علي 
حيدر وعضو مجلس ادارة جمعية الصحافيني 
دهيران ابا اخليـــل والكاتبة الصحافية رمي 

الوقيان واملصور ماجد السابج.

  المصالحات العربية

  وشدد سليمان في بيان صادر عن املكتب 
اإلعالمي في رئاسة اجلمهورية اللبنانية على 
دور الكويت «على مستوى األمة العربية الذي 
جتسد خصوصا في املصاحلات العربية في 
أثناء القمة االقتصادية كذلك افتتاح صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الصندوق 
العربي لالســـتثمار برأسمال ملياري دوالر 
واكتتاب الكويت بنصف مليار فيه وهذا دليل 
حسي ومطلوب». وأعرب الرئيس اللبناني عن 
ترحيبه بوفد جمعية الصحافيني الكويتية، 
قائال: «لم نشعر مرة بتمايز بني لبنان والكويت 

فالشعب اللبناني واملؤسسات اللبنانية يكنون 
محبة كبيرة للكويت».

  الخير للكويت

  وحول الذكرى الـ ٥٠ الستقالل الكويت والـ 
٢٠ للتحرير واخلامسة لتولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم، قال الرئيس ســـليمان: 
«نتمنى كل اخلير للكويت واملزيد من االستقرار 

والطمأنينة والسلم واالزدهار».
  وأعرب عـــن أمله في أن «حتل كل األمور 
العالقة مع العراق واملزيد من التبادل احلر 
والعالقات اجليدة». وردا على سؤال من الوفد 
حول رؤيته ملا يجري على الساحة العربية، 
قال سليمان ان «الوضع يتطلب قراءة عميقة 
من السلطات واحلكام»، مشددا على ضرورة 
«اعتماد الســـلطات الدميوقراطية وحتقيق 
العدالة االجتماعية وتداول السلطة على كل 
املســـتويات من خالل االنتخابـــات النيابية 
والبلدية واالختيارية وغيرها وتأمني مشاركة 

مختلف شرائح املجتمع في السلطة».
  وفي هذا الســـياق أشار ســـليمان الى أن 
«الدستور اللبناني تنبه لذلك وحدد املناصفة 
بني املسيحيني واملسلمني من دون النظر الى 
العدد»، الفتا الى أن «واضعي الدستور أدركوا 
أنه ال مكان الســـتمرار احلياة الدميوقراطية 

بال هذه املعادلة».
  واســـتطرد قائال ان «اجليوش يجب أال 
تكون لألنظمة وامنا يجب أن تكون جيوشا 

لألوطان».
  وأوضح الرئيس اللبناني أن «كل الدساتير 
تؤمـــن حرية التعبيـــر»، مضيفا أن «حرية 

التعبير ليســـت في العنف أو االعتداء على 
اآلخرين».

  وأعرب في هذا اإلطار عن متنياته أن «تلتفت 
الدول العربية الى مطالب شـــعوبها وتقوم 
بإصالحات وتتعامل بشكل دميوقراطي مع 

حرية التعبير والتظاهر».
  وحول الوضع احلكومي في لبنان أشار 
سليمان الى أن ما يجري أتى في إطار «العملية 

الدميوقراطية».

  المشاورات متواصلة

  وتابع «لقد حصلت استشارات نيابية مت 
على أثرها تكليف جنيب ميقاتي بتشـــكيل 
حكومة جديدة»، مشيرا الى أن «املشاورات 
متواصلة إلصدار مراسيم تشكيل احلكومة 

اجلديدة».
  وعما اذا كان لبنان يحضر شـــيئا للقمة 
العربية املرتقبة في بغداد، قال ســـليمان ان 
«العنوانني األساسيني اللذين يجب التركيز 
عليهما خالل هذا الفترة هما التضامن العربي 

واملصاحلة الفلسطينية».
  من جهة ثانية، ذكر البيان أن اعضاء الوفد 
القوا كلمات «عبرت عن تقدير الكويتيني قيادة 
وشعبا للبنان»، الفتني الى العالقة األخوية 

املميزة بني البلدين والشعبني الشقيقني.
  وأضاف أن الكلمات أكدت أيضا أن موقف 
لبنان جتاه الكويت إبان الغزو العراقي للكويت 

في العام ١٩٩٠ «ال ينسى».
  وفي نهاية اللقاء قدم وفد جمعية الصحافيني 
الكويتية للرئيس سليمان درعا تذكارية وفاء 

ملوقف لبنان آنذاك. 

 رئيس وأعضاء وفد جمعية الصحافيين يعبرون خالل لقاء رئيس الجمهورية عن تقدير الكويتيين قيادة وشعبًا للبنان

 (ماجد السابج - كونا)  الرئيس ميشال سليمان يتسلم درعا تكرميية من رئيس الوفد الزميل أحمد بهبهاني بحضور نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد 


