
السبت 15 مايو 2010   3محليات
تستمر إلى 19 الجاري وتستهدف إعطاء دفعة قوية للعالقات الراسخة مع هذه الدول

استعدادات اللبنانيين بدأت مبكرًا بالفتات ترحيبية على الطرقات الرئيسيةأشادوا بمبادرات األمير لتعزيز عالقات الكويت مع دول العالم

األمير يتوجه إلى القاهرة اليوم في مستهل جولة عربية تشمل سورية واألردن ولبنان

رؤساء تحرير: جولة صاحب السمو ستكون 
لها آثار إيجابية على مستقبل العمل العربي

وصف رؤوس���اء حترير صحف محلية جولة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ملصر 
وسورية واالردن ولبنان بانها »هامة وتاريخية« 
وانطالقة ملرحلة جديدة للعالقات الكويتية � العربية 

املتجذرة واملتميزة.
وقالوا ان جولة صاحب السمو األمير العربية 
ستعطي دفعة قوية للعالقات الراسخة مع الدول 
العربية التي أكدتها تطابق وجهات النظر في الكثير 
م���ن القضايا خاصة في الش���أن العربي، كما انها 
فرصة طيبة الستعراض التطورات على الساحتني 

العربية والدولية.
وقال رئيس الزميلة »الرؤية« الزميل س���عود 
السبيعي في لقاء مع »كونا« ان جوالت صاحب السمو 
األمير العربية او اجلوالت التي قام بها اخيرا تدعم 
العالقات الكويتية مع هذه الدول بشتى املجاالت، 

مشيرا الى التغيرات االقليمية احلاصلة.
وأضاف ان العالقات الكويتية مع كل من مصر 
واألردن وس���ورية ولبنان شهدت منوا مطردا في 
جميع املجاالت وعلى املستويني الرسمي والشعبي 

وازدادت عمقا خالل األزمات واحملن.
وذكر ان تلك العالقات تطورت عبر العديد من 
الفعاليات واألنشطة من خالل اللجنة العليا املشتركة 
التي حتظ���ى برعاية خاصة من صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد. وأعرب السبيعي عن 
متنياته في ان حتقق هذه اجلولة الغايات املرجوة 
منها وان تترك آثارها اخليرة على مستقبل العمل 

العربي املشترك.
من جانبه قال رئيس حترير الزميلة »الصباح« 
الزميل د.بركات الهديبان ل� »كونا« ان اجلولة العربية 
التي سيقوم بها صاحب السمو االمير تأتي ترسيخا 
ملبدأ الديبلوماسية الذي ينتهجه سموه من خالل 

تعميق العالقات األخوية مع الدول العربية.
وأكد حرص س���موه عل���ى متابعة امللفات ذات 
االهتمام املشترك مع مختلف دول العالم وخاصة ما 
يرتبط منها في القضايا العربية التي تؤكد املصير 

املشترك في مختلف املجاالت.
وأعرب الهديبان عن تفاؤله بجولة صاحب السمو 
األمير وحتقيق األه���داف املرجوة منها مبا يعود 
على الكويت وشعبها والشعوب العربية بكل خير 
ملا ميلكه سموه من رؤية داعمة لتحقيق املصالح 

املشتركة واإليجابية على مختلف األصعدة.
من جهته أكد رئيس حترير الزميلة »احلرية« 
الزميل مثنى الفريج أن جولة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد تأتي في اطار حرص سموه 
الدائم على خدمة قضايا األمتني العربية واالسالمية، 
مبينا أن سموه بذل جهودا مشهودة في سبيل لّم 
الشمل العربي وتعزيز التعاون املشترك بني الكويت 

ودول العالم الشقيقة والصديقة.
وأش���اد الفريج مببادرات س���موه نحو تعزيز 
عالقة الكوي���ت مع دول العالم مب���ا يعزز مكانة 
الكويت ويرفع اس���مها عاليا في احملافل الدولية. 
واستش���هد بأطروحات أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول مجلس التعاون اخلليجي الذين أشادوا 
بدور سموه البارز واسهاماته الكبيرة في اللقاءات 
التي جتمعهم وهو رئيس الدورة احلالية للمجلس 

األعلى اخلليجي.
من جانبه اعتبر رئيس حترير مجلة »اخلليج« 
الزميل أحمد إس���ماعيل بهبهاني ان جولة صاحب 
السمو تكتسب أهمية بالغة على مستوى العالقات 
العربي���ة وذلك للمكانة التي يحتلها س���موه على 

املستوى العربي.
وق���ال بهبهاني في تصريح ل� »كونا« ان جولة 
صاحب الس���مو األمير الى مص���ر فرصة عظيمة 
ستساهم في تعزيز العالقات الوثيقة بني البلدين 
وستفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف املجاالت 

مبا يعود بالنفع على الشعبني والعالم العربي.
وأكد بهبهاني ان جولة صاحب الس���مو األمير 
اخلارجية تأتي في اطار حرص سموه على التنسيق 
في املواقف العربية وبحث سبل السالم في املنطقة 

العربية في ظل حكمته الديبلوماسية الكبيرة.

لبنان: أقواس النصر على طريق القصر الجمهوري ترحيبًا  باألمير

بشرى الزين والوكاالت
ب����دأ اللبناني����ون منذ أيام 
االستعداد الس����تقبال صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حيث أقيمت لس����موه 
أقواس النصر على طريق القصر 
اجلمهوري، إضافة الى الفتات 
الترحيب والشكر على طريق 

مطار رفيق احلريري الدولي.
وأبرز الفتات الترحيب حملت 
� اللويزة،  توقيع بلدية بعبدا 
وفيها القول: لبنان بأسره يرحب 
بصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في وطنه الثاني 

لبنان.
ورفعت الفت����ة أخرى كتب 
عليها: لبن����ان يرحب بضيف 

الرئيس ميشال سليمان.
وثالثة شكرت صاحب السمو 
األمير على كل ما قدمه من أجل 

لبنان في محنه املتتالية.
وهذه االستعدادات تعكس 
حب اللبنانيني لصاحب السمو، 
وتقديرهم للدعم املستمر من 
قبل الكويتيني حكومة وشعبا 

لكل ما يحتاجه لبنان.
من جهته أكد سفيرنا لدى 
القناعي أمس  لبنان عبدالعال 
أهمية الزيارة التي سيقوم بها 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى لبنان لتعزيز 
العالقات األخوية بني  مسيرة 

البلدين.
وقال الس����فير القناعي في 
تصريح ل� »كون����ا« ان زيارة 
س����موه تأتي »في إط����ار دور 
الكويت ف����ي معاجلة القضايا 
اإلقليمية والدولية وحتس����ني 
العالق����ات العربي����ة � العربية 
وذلك مل����ا يكنه قادة الدول من 
تقدير واحترام لس����موه وملا 

ميتلك����ه م����ن خب����رة وحنكة 
ومكانة على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي«.
واضاف ان زيارة سموه الى 
لبنان تأتي في اطار »العالقات 
املتجذرة ما بني الكويت ولبنان 
والت����ي متتد الى زم����ن بعيد 
وهذه العالقة تأصلت وتوثقت 
وازدادت رسوخا ومتانة على 

مر السنني«.
وأوضح السفير القناعي ان 
زيارة صاحب السمو األمير الى 
لبنان تأتي ضمن جولة عربية 
يكون مسك ختامها لبنان حيث 
سيكون لقاء سموه مع الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان الذي 
تربطه بسموه عالقات أخوية 
وثيقة وتقدير متبادل وستكون 
حافل����ة باملواضي����ع التي تهم 

البلدين.
ان  القناعي  السفير  وتوقع 
تتكلل الزي����ارة بالتوقيع على 
عدد من االتفاقيات ما بني البلدين 

الش����قيقني من شأنها ان تعزز 
مسيرة العالقات االخوية.

الى  القناعي  واشار السفير 
ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد س���يقوم خالل 
زيارته الى لبنان بوضع حجر 
التي  األساس لبعض املشاريع 
تقدمت بها الكويت مبكرمة أميرية 

من صاحب السمو األمير.

من جهته اكد س����فير لبنان 
لدى الكويت د.بسام النعماني 
أهمية زيارة صاحب السمو الى 
بيروت، مؤكدا انها فرصة لتوثيق 
العالقات املتميزة واالخوية بني 
البلدين، واضاف النعماني في 
تصريح ل� »األنباء« ان الزيارة 
تعد تتويج����ا ملا يكنه صاحب 
السمو االمير من محبة الى لبنان 

معبرا عن امله في ان تس����هم 
هذه الزيارة في تعزيز عالقات 
التواصل والتشاور املستمرين 
وتدعم اس����تكمال االتفاقيات 
والبرتوكوالت التي مت التباحث 
بشأنها خالل الزيارات األخيرة 
التي قام بها مسؤولون لبنانيون 
الى الكويت، السيما التي قام بها 

الرئيس سعد احلريري.
وذكر النعماني ان ما يتمتع 
به صاحب الس����مو األمير من 
حنكة ديبلوماسية كان له الفضل 
الكبير في تنقية االجواء العربية 
عندما اطلق س����موه مبادرته 
احلكيمة في القمة االقتصادية 
العربية التنموية العام املاضي 
وأدت ال����ى انفراج����ة بني عدة 
دول، مبين����ا ان����ه ال غضاضة 
ف����ي ان تك����ون جولة صاحب 
السمو عامال لتنسيق املواقف 
وتعزي����ز املصاحل����ة العربية 
وبحث القضايا األساسية التي 

تهم بلداننا واملنطقة.

القناعي: صاحب الس�مو سيضع حجر األساس لمشاريع قدمها س�موه بمكرمة أميرية للبنان الشقيق

النعماني ل� »األنباء«: جولة صاحب الس�مو س�تكون عاماًل لتنس�يق المواقف وتعزيز المصالحة العربية

كونا: بحفظ اهلل ورعايته يغادر صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والوفد الرس����مي املرافق لس����موه ارض الوطن اليوم )السبت( 
متوجها الى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة أخوية، يستهل بها 
سموه جولة عربية تشمل كال من اجلمهورية العربية السورية الشقيقة 
واململكة األردنية الهاشمية الشقيقة واجلمهورية اللبنانية الشقيقة في 

زيارة رسمية.
جولة صاحب السمو األمير العربية التي ستبدأ اليوم تستمر إلى 19 
مايو اجلاري وتس����تهدف إعطاء دفعة قوية للعالقات الراسخة مع هذه 

الدول.
وعن زيارة سموه إلى القاهرة أعرب سياسيون وإعالميون مصريون 
عن ترحيبهم بهذه الزيارة، مؤكدي����ن انها امتداد للعالقات الوطيدة بني 
البلدي����ن، وتعكس احملبة والصداقة ب����ني قيادتي البلدين، كما انها لفتة 
طيبة من صاحب السمو لتهنئة شقيقه الرئيس مبارك بتمام الشفاء بعد 
العملية اجلراحية التي أجراه����ا أخيرا وتكللت بالنجاح، ولفتوا إلى ان 

الزيارة فرصة لدعم االستثمار بني البلدين.
وقال النائب في البرملان املصري ووكيل جلنة الشؤون العربية احمد 
عبدالقادر ف����ي تصريح ل� »كونا« أمس ان هذه الزي����ارة امتداد ألواصر 
احملبة املترسخة بني شعبي مصر والكويت وانها امتداد لتوثيق األواصر 

والعالقات بني القيادات السياسية العليا في البلدين.
وأضاف النائب عبدالقادر »انه يس����عد شعب مصر تشريف صاحب 
الس����مو األمير صباح األحمد ملصر وزيارته وااللتقاء بالرئيس حسني 
مب����ارك والذي تربطه به عالقات وطي����دة«، مؤكدا »وجود قدر كبير من 

احملبة بينهما«.
وأش����ار الى ان الزيارة فرصة لدعم االس����تثمار بني البلدين وزيادة 
التجارة البينية بينهما، مشيرا الى ان الدول العربية بحاجة الى تعميق 

مجاالت االستثمار العربي � العربي وان تكون املناطق العربية املختلفة 
جاذبة لرؤوس األموال العربية.

من جانبه أشار نائب رئيس التحرير بصحيفة اجلمهورية اليومية 
محمد اس����ماعيل ل� »كونا« الى ان »تهنئة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لشقيقه الرئيس حسني مبارك بتمام الشفاء وكامل التعافي 
من العملية اجلراحية التي أجراها مؤخرا لم تكن هي اللفتة الطيبة األولى 

جتاه مصر«.
وأضاف اسماعيل قائال ان »صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
صديق حميم دائما ومخلص ملصر وزعيمها ويعمل بجدية للحفاظ على 
أواصر وثوابت العالقات املركزية املصرية � الكويتية التي تشهد كثيرا من 
مجاالت االنفتاح والتناغم السياسي واالقتصادي والتي جتاوزت مرحلة 

القنوات الرسمية منذ أمد بعيد«.
وجدد اس����ماعيل تأكيده على ان »مصر لن تنسى املواقف العروبية 
واملصيرية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد منذ بواكير حياته 
السياسية حينما كان شيخ الديبلوماسية العربية باعتباره أقدم الرجاالت 
حيث تول����ى منصب وزير اخلارجية في العالم العربي بحرفية ومهنية 

وديبلوماسية عالية«.
وأعاد التذكير مبواقف صاحب السمو االمير قائال »العني ال تخطئ تلك 
اجلوالت التي قام بها صاحب السمو األمير في منتصف السبعينيات ملنع 
فتيل احراق لبنان الشقيق، حيث ظل الرجل صلبا في ميالد امل جديد في 
لبنان حتت الرماد حتى حتقق على يديه مبشاركة قيادات عربية كبيرة 

وكثيرة كتابة تلك النهاية في اتفاق الطائف بالسعودية الشقيقة«.
وأشار الى إسهامات صاحب السمو األمير التي جتلت في انعقاد القمة 
االقتصادي����ة في الكويت يناير 2009 وقيادته لعملية املصاحلة العربية 
حيث استطاع ان يجمع الرؤساء مبارك واألسد وملوك السعودية واألردن 

والبحرين وامير قطر في قاعة واحدة من أجل تنقية األجواء العربية.
واستذكر جهود سموه الدائمة وعمله الدؤوب على حتقيق املصاحلة 
العربية من اجل احلفاظ على املصالح العليا لألشقاء العرب جميعا ومن 

أجل احلفاظ على املصالح العليا لألمة العربية.
من جهته أكد رئيس مجلس ادارة وكالة أنباء الشرق األوسط عبداهلل 
حس����ن ل� »كونا« أهمية الزيارة التي س����يقوم بها صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد ملصر.وقال حسن ان زيارة سموه ملصر تأتي في 
إطار االتصاالت واملشاورات املستمرة مع أخيه الرئيس املصري حسني 
مبارك حول القضايا العربية التي تهم األمة العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلس����طينية باالضافة الى انه سيتم التأكيد خالل احملادثات على األمن 
واالستقرار في منطقة اخلليج العربي ودعم االستقرار في العراق.وأضاف 
ان »زيارة صاحب الس����مو األمير ملصر تأتي في مرحلة مهمة من العمل 
العربي املشترك تتطلب تضافر اجلهود ملواجهة التحديات العربية كما تأتي 
ف����ي ظل متغيرات إقليمية ودولية هامة في ظل أزمة مالية عاملية يعاني 
منها العالم وبالتالي فإن مباحثات الزعيمني الكبيرين ستتناول كل هذه 

القضايا وصوال الى ما فيه صالح البلدين الشقيقني واألمة العربية«.
من جهتها أعلنت جمعية الصداقة املصرية � الكويتية برئاسة الفريق 
زاهر عبدالرحمن ترحيبها بزيارة صاحب السمو األمير الى مصر ولقائه 
بأخيه الرئيس محمد حس����ني مبارك واشار الفريق زاهر في تصريح ل� 
»كونا« الى ان الزيارة تأتي تعبيرا عن سمو العالقات بني مصر والكويت 
وارتقائها الى مكانة عالية ليس لها مثيل ألنها بني أشقاء في الدم واملصير 
املشترك.ولفت زاهر الى تطابق العالقات املصرية � الكويتية في مختلف 
املج����االت في ظل العالقات األخوية الوطيدة بني صاحب الس����مو األمير 
والرئيس مبارك، معربا عن تطلعه الى املزيد من التعاون الوثيق البناء 

بني البلدين الشقيقني في شتي املجاالت.

بينهم�ا التع�اون  لدع�م  وفرص�ة  الش�عبين  بي�ن  الوطي�دة  العالق�ات  تعك�س  الس�مو  صاح�ب  زي�ارة  مصري�ون:  وإعالمي�ون  سياس�يون 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

د.بركات الهديبان سعود السبيعي

الفتة ترحيبية بصاحب السمو علقها أهالي بلدة بعبدا ـ اللويزة تقديرا  لزيارة صاحب السمو إلى لبنان

د.بسام النعمانيعبدالعال القناعي

بعلبكي: مبادرات الكويت تجاه لبنان
أنجدته في أشد ساعات محنته

المصري: األردن يستقبل  األمير 
بقلوب مفتوحة ومحبة بالغة

اقتصاديون سوريون: الزيارة تعزز السعي
الجاد لتحسين مستوى اقتصادات المنطقة

بي����روت � كونا: أش����اد نقيب 
الصحافة اللبنانية محمد بعلبكي 
أمس باملبادرات الكرمية التي أطلقها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد باجت����اه لبنان، مؤكدا ان 
زيارة سموه الى لبنان االسبوع 
املقب����ل تكتس����ب أهمي����ة كبرى 
على صعيد تعزيز العالقات بني 
البلدين. وقال بعلبكي في حديث 
ل� »كونا« انه »عندما يزور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لبنان فإمن����ا يأتي الى بلده إذ ما 
يربط الكوي����ت بلبنان ال روابط 
صداقة فحسب، بل روابط اخوة 
عميقة اجلذور ت����زداد مع االيام 
بالفائدة  قناعة وعمقا مبا يعود 
على البلدين السيما على الدولة 

اللبنانية والشعب اللبناني«.
ونوه باملبادرات الكرمية التي 
أطلقها صاحب السمو األمير باجتاه 

لبن����ان، مؤكدا انه����ا قد »أجندته 
في أشد ساعات محنته، السيما 
املساعدات املالية الكبيرة التي كان 
لها اثر واضح في دعم االقتصاد 
اللبناني عموما«.ولفت الى ان هذا 
الدعم »متثل بهبات مادية مباشرة 
للدولة اللبناني����ة وإيداعات في 
مصرف لبنان املركزي كان لها االثر 
املشهود في احلفاظ على قيمة النقد 
اللبناني فضال عما أس����همت فيه 
الكويت من مشاريع حيوية، السيما 
التربوي والتعميري،  في احلقل 
حيث كان لبنان بأشد احلاجة الى 
إعادة اعمار ما دمرته آلة احلرب 
االسرائيلية في مختلف املناطق 
اللبنانية«.واستذكر ما كان لسموه 
من املآثر مما ال ميكن ان »يغيب 
عن بال اي لبناني، السيما إسهامه 
املتميز عندما كان س����موه وزيرا 
للخارجية ف����ي إخراج لبنان من 

ويالت احلرب االهلية، وذلك حني 
تشكلت اللجنة الثالثية وضمت 
كال من الكويت والسعودية ومصر 
ملساعدة لبنان«.وقال بعلبكي إن 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
هو ال����ذي »أطلق تيار املصاحلة 
العربية بعد طول انقطاع بني بعض 
دول جامعة الدول العربية، وكان 
من ثمار هذه املبادرة ان عاد جو 
التواصل واالحترام بني مختلف 

رؤساء الدول العربية«.
وحول اتساع هامش احلرية 
االعالمية في الكويت في ظل قيادة 
حض����رة صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحمد والتشابه 
مع لبن����ان في هذا املج����ال قال 
بعلبكي ان »اقرب الدول العربية 
الى لبنان ف����ي موضوع احلرية 
وحرية الصحافة واالعالم والفكر 

والرأي هي الكويت«.

عمان � كونا: قال رئي����س مجلس األعيان األردني طاهر املصري ان 
الزيارة التاريخية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى اململكة 
األردنية الهاشمية تعكس الرغبة األكيدة لقيادتي البلدين الشقيقني في 
تطوير العالقات الثنائية والتواصل املستمر ملا فيه مصلحة الشعبني.

وأضاف املصري في تصريح ل� »كونا« ان اجلميع في األردن »يدرك 
أهمية الزيارة التاريخية لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ال����ى األردن فهو قائد عرب����ي أصيل عمل دائما لوح����دة الصف العربي 

وخدمة قضاياه«.
وقال املصري »نستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقلوب مفتوحة ومحبة بالغة تظهر امتناننا الكبير للكويت قيادة وشعبا 

وملواقفها املشرفة جتاه مختلف القضايا العربية«.
وأض����اف ان الكويت لم تقصر يوما في التزاماتها العربية والقومية 
واصفا العالقات األردنية � الكويتية ب� »املتينة واملستمرة بالتنامي في 
جميع املجاالت«.وأكد املصري على القواسم املشتركة التي جتمع الكويت 
واألردن وق����ال »يجمعنا مع الكويت الش����قيقة مصالح واحدة ومصير 
مش����ترك وعالقاتنا األخوية قوية وثابتة وهي في تنام مستمر بفضل 

التقارب الكبير بني قيادتي البلدين الشقيقني«.
وقال املصري ان صاحب السمو األمير سيحظى في اململكة األردنية 
الهاش����مية باستقبال يليق مبقامه على املس����تويني الرسمي والشعبي 
وترحيب منقطع النظي����ر »تعبيرا عن مدى االحترام البالغ الذي نكنه 

في األردن للكويت الشقيقة قيادة وشعبا«.

دمشق � كونا: أكد مسؤولون 
اقتصاديون سوريون على الدور 
الذي يلعبه صاحب  التنموي 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
الدول  اقتص���ادات  األحمد في 
العربية والسعي اجلاد والدؤوب 
في حتسني مستوى اقتصادات 

دول املنطقة العربية.
ج���اء ذلك ف���ي تصريحات 
خاصة ل���� »كونا« مبناس���بة 
الرس���مية املرتقبة  الزي���ارة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د والوفد املرافق 
لسموه الى العاصمة السورية 
دمش���ق األحد املقبل في اطار 
جولة عربية تشمل كل من مصر 

واألردن ولبنان.
واعتبر رئيس هيئة األوراق 
واالس���واق املالي���ة والرئيس 
السابق ملجلس ادارة الصندوق 

العرب���ي لالمن���اء االقتصادي 
واالجتماعي في الكويت د.محمد 
الزيارة تأتي  العمادي ان هذه 
اس���تكماال حللقات سابقة من 
الس���وري   � الكويتي  التعاون 

املثمر في االجتاهات جميعا.
فيم���ا رأى رئي���س مجلس 
ادارة س���وق دمش���ق لألوراق 
املالي���ة ورئي���س احتاد غرف 
التجارة السورية السابق د.راتب 
الشالح ان بيئة االعمال في كل 
من الكويت وسورية أصبحت 
وأكثر من أي وقت مضى بحاجة 
لتكامل جتاربها وخبراتها واالهم 
استكشاف فرص االستثمار في 

البلدين.
واعتبر الشالح ان التعاون 
املشترك بني الكويت وسورية 
يرتك���ز عل���ى ع���دد كبير من 
االتفاقي���ات ح���ول االقتصاد 

وتش���جيع احلماي���ة املتبادلة 
وجتن���ب  لالس���تثمارات 
االزدواج الضريبي وغيرها من 

االتفاقيات.
من جهته نبه رئيس مجلس 
رجال األعمال السوري � الكويتي 
م.محمد طيارة الى اهمية تطوير 
� السورية  الكويتية  العالقات 
خاصة في تلك القطاعات التي 
باتت تستهوي رجال األعمال 
في البلدين السيما في السياحة 
والصناعة واملصارف والتأمني 

والعقار.
من جهته، رحب وزير اإلعالم 
السوري محسن بالل بالزيارة 
املرتقبة لصاحب السمو األمير 
الى دمشق، مشيدا بدور سموه 
العربي  التضامن  في تعزي���ز 
وتفعيل مؤسسات العمل العربي 

املشترك.

أحمد  إسماعيل بهبهاني مثنى الفريج


