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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس السوري بشار األسد خالل تبادل األوسمة بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد والشيخ خالد العبداهللصاحب السمو األمير خالل املباحثات مع الرئيس السوري بحضور الشيخ مشعل األحمد

الشيخ أحمد الفهد يوقّع احدى االتفاقيات مع عبداهلل الدردري 

صاحب السمو  بحث مع الرئيس السوري التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

3ـ  البرنامج التنفيذي لالتفاق 
الثقافـــي والفني بني حكومتي 
الكويت وسورية لألعوام 2010ـ  
2011ـ  2012 ووقعها عن اجلانب 
الكويتي وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلـــاراهلل وعن اجلانب 
السوري نائب وزير اخلارجية 

د.فيصل املقداد.
4 ـ اتفاقيـــة بـــني الكويت 
وسورية للتشجيع واحلماية 
املتبادلة لالستثمارات ووقعها 
عن احلكومـــة الكويتية وزير 
املالية مصطفى الشمالي وعن 
احلكومة السورية وزير املالية 

د.محمد احلسني.

مجلـــس الـــوزراء للشـــؤون 
الدولة  االقتصاديـــة ووزيـــر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهد وعن احلكومة السورية 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية عبداهلل 

الدردري.
وكان صاحب السمو وصل 
الى دمشـــق امس حيث اقيمت 
لسموه في قصر الشعب مراسم 
الرســـمية وذلك  االســـتقبال 
مبناسبة زيارة سموه الرسمية 
العربية السورية  للجمهورية 

الشقيقة.

5ـ  مذكرة تفاهم بني حكومة 
الكويت واحلكومة الســـورية 
الطرق  للتعـــاون في مجـــال 
واجلسور ووقعها عن اجلانب 
الكويتي نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ أحمد الفهد وعن اجلانب 
السوري نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 

عبداهلل الدردري.
6ـ  اتفاق التعاون األمني بني 
الكويت وسورية ووقعها عن 
حكومـــة الكويت نائب رئيس 

وكان في استقبال صاحب 
الرئيس بشار  الســـمو األمير 
االسد وعدد من كبار املسؤولني 
في احلكومة الســـورية حيث 
الرسمي بعزف  بدأ االستقبال 
الســـالم الوطني لكال البلدين، 
بعدها قام سموه باستعراض 
حرس الشـــرف ومت اطالق 21 

طلقة ترحيبية.
ثم قام صاحب السمو األمير 
مبصافحة كبار مستقبليه من 
مســـؤولي احلكومة السورية. 
بعد ذلك قام االسد مبصافحة 
اعضاء الوفد الرســـمي املرافق 

لسموه.

دمشق ـ هدى العبود وكونا
عقد صاحب الســـمو االمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس 
بشار األسد مباحثات رسمية في 
العاصمة السورية دمشق وذلك 
بحضور نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد.
وقـــد تناولـــت املباحثات 
املتميزة  العالقـــات االخويـــة 
بني البلدين الشـــقيقني وسبل 
تعزيزها وتنميتها في مختلف 
املجـــاالت وتوســـيع نطـــاق 
التعـــاون بـــني اجلانبـــني مبا 
يخدم مصاحلهما املشتركة، كما 
نوقشـــت خالل املباحثات اهم 

القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
هذا وقد ساد املباحثات جو 
التي  ودي عكس روح االخوة 
تتميز بها العالقات بني البلدين 
الشقيقني ورغبتهما املشتركة في 
التعاون والتنسيق  املزيد من 

على مختلف االصعدة.
تال ذلـــك تبـــادل الزعيمني 
لألوســـمة، حيث قلد صاحب 
الرئيس بشار  الســـمو األمير 
االسد »قالدة مبارك الكبير« في 
حني قلد الرئيس االسد صاحب 
السمو األمير »امية الوطن ذو 

الوشاح االكبر«.
هذا وجرت مراسم التوقيع 
على ست اتفاقيات ثنائية بني 
الكويـــت وســـورية بحضور 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والرئيس بشار 
االسد في قصر الشعب بدمشق 

عصر أمس وهي كما يلي:
1ـ  مذكرة تفاهم بشأن انشاء 
قصر مؤمتـــرات يخلد ذكرى 
الرئيس الراحل حافظ األســـد 
واألمير الراحل الشـــيخ جابر 
األحمد في منطقة دمر الغربية 
مبحافظة دمشـــق ووقعها عن 
احلكومة الكويتية وزير املالية 

ورئيس مجلـــس ادارة الهيئة 
العامـــة لالســـتثمار مصطفى 
الشمالي وعن احلكومة السورية 
محافظ دمشق ورئيس مجلس 
ادارة التجمع التعاوني السكني 
املهنية )جتمع دمر(  للنقابات 

د.بشر الصبان.
2ـ  البرنامج التنفيذي التفاقية 
التعاون السياحي بني حكومتي 
الكويت وسورية لألعوام 2010ـ  
2011ـ  2012 ووقعها عن احلكومة 
الكويتية وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل وعن احلكومة 
السورية نائب وزير اخلارجية 

د.فيصل املقداد.

الزعيمان تبادال األوسمة وأكدا رغبتهما في مزيد من التعاون

توقيع 6 اتفاقيات منها مذكرة تفاهم إلنشـاء قصر مؤتمرات يخلّد ذكرى القائدين الراحلين الشيخ جابر األحمد وحافظ األسد

»الوطن« السورية: الشعب السوري
يقّدر دور األمير في تعزيز التضامن

دمشق ـ كونا: اكدت صحيفة »الوطن« السورية في عددها الصادر امس 
ان سورية وشعبها يقدران دور صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
املشرف في تعزيز التضامن العربي وتنقية االجواء العربية. وقالت الصحيفة، 
ــق، ان »سورية وشعبها  ــرتها مبناسبة زيارة سموه الى دمش في مقالة نش
ــرفة عملت خاللها على جتسيد  يقدران ما للكويت من مواقف ناصعة ومش

وحدة الصف ودعم التضامن العربي وجمع شمل االمة ونبذ الفرقة«.

شعبان: محادثات األمير واألسد مثمرة تناولت الوضع العربي بالكامل 
دمشق ـ كونا: وصفت املستشــــارة السياسية واالعالمية في 
الرئاســــة السورية بثينة شعبان جلسة احملادثات الثنائية التي 
عقدها صاحب الســــمو األمير الشــــيخ صباح االحمد والرئيس 
السوري بشار االسد في دمشق أمس بانها كانت ودية ومثمرة حيث 
تناولت الوضع العربي بشكل كامل باالضافة الى مناقشة تطورات 
األوضاع في املنطقة. وقالت شعبان لـ »كونا« في ختام املباحثات 
الرسمية التي جرت ظهر أمس ان الزعيمان اكدا ضرورة مواجهة 
التحديــــات التي تواجه املنطقة انطالقا من احلرص على مصالح 
الوطن العربي باعتبار ان العرب مســــتهدفون جميعا، مشددين 
علــــى ضرورة ان يكون العرب في قارب واحد. وتبادل الزعيمان 
بعد ذلك االوسمة حيث قدم صاحب السمو االمير للرئيس بشار 
االسد قالدة »مبارك الكبير« وهو أرفع وسام تقدمه الكويت. ونقلت 
شــــعبان عن سموه قوله خالل اللقاء انه الينسى موقف الرئيس 

الراحل حافظ االســــد وحرصه على الكويت واهل الكويت اضافة 
الى دور الرئيس بشار االسد في دفع التضامن العربي الى االمام. 
وقالت شعبان ان الرئيس االسد قدم بدوره لصاحب السمو االمير 
وشاح »أمية الكبير« وهو ارفع وسام في سورية وقال انه يقدم هذا 
الوشاح تقديرا جلهود صاحب السمو االمير في التضامن العربي 
ولم الشــــمل العربي وفي اجلهد الذي بذله سموه من اجل تنقية 
االجواء العربية ودفع العمل العربي املشترك الى االمام ملصلحة 

البلدين والشعبني الشقيقني وكل االقطار العربية.
وفي ردها على سؤال قالت ان صاحب السمو االمير هو الذي 
بدأ جهود املصاحلة في القمة االقتصادية التي عقدت في الكويت 
واستمرت هذه اجلهود في قمة الدوحة وقمة الرياض ومن ثم قمة 
ليبيا. وقالت ان هذا عمل تراكمي يحتاج الى وقت لكي يثمر، مثمنة 

جهود الزعيمني املميزة لدفع العمل العربي املشترك.

جولـة صاحـب السـمو العربيـة تعـزز عالقـات الكويـت الخارجيـة وتقـرب وجهـات النظـر حـول قضايـا المنطقة


