
الخميس 21 اكتوبر 2010 5محليات
الكويت وسورية وقعتا عدداً من االتفاقيات ومذكرات التفاهم في جميع المجاالت

ولي العهد بحث مع عطري القضايا المشتركة والمستجدات اإلقليمية والدولية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح 
ام���س وبحضور س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ ناصر 
احملم���د رئيس مجل���س الوزراء 
العربية الس���ورية  باجلمهورية 
الش���قيقة محمد ناج���ي عطري 
والوفد الرسمي املرافق له والذي 
يضم كال من وزير املالية د.محمد 
احلسني ووزير السياحة د.سعد 
اهلل اغا القلعة ووزير اإلس���كان 
والتعمير م.عمر ابراهيم غالوجني 
الكهرب���اء د.احمد قصى  ووزير 
كيالي ووزيرة االقتصاد والتجارة 
ملياء مرعي عاصي ورئيس هيئة 
تخطيط الدولة د.عامر حس���ني 
لطفي ومحافظ دمش���ق د.بشر 
الصبان وذلك مبناس���بة زيارته 
الرس���مية للب���الد. وقد مت خالل 
اللقاء تن���اول العالقات الثنائية 
وسبل تعزيزها وتنميتها في جميع 
املجاالت وتوس���يع اطر التعاون 
الثنائي مبا يخدم املصالح املشتركة 
بني البلدين الشقيقني، كما مت بحث 
اهم القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

إجراءات ودية

كما عقد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
ديوان س���موه بقصر بيان امس 
جلسة مباحثات رسمية مع رئيس 
ال���وزراء باجلمهورية  مجل���س 
العربية السورية الشقيقة م.محمد 
املباحثات  ناجي عطري. وجرت 
ف���ي أجواء ودية عكس���ت متانة 
العالقات االخوية التاريخية التي 
تربط البلدين الشقيقني والتعاون 
الثنائي ال���ذي يعد مثاال يحتذى 

بني الدول.
املباحث���ات تأكيد  ومت خالل 
ح���رص الكوي���ت عل���ى تعزيز 
العالق���ات الثنائية الوطيدة بني 
البلدين الش���قيقني التي أرس���ى 
قواعدها صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس 

د.بشار األسد.
كم���ا مت االتفاق عل���ى اهمية 
تدعيم التع���اون بني اجلمهورية 
العربية الس���ورية والكويت في 
جميع املجاالت مبا يلبي طموحات 
وتطلع���ات البلدين والش���عبني 

الشقيقني ويحقق مصاحلهما.
وأكدت املباحثات دعم الكويت 
الدائم جلميع اجلهود التي تقوم 
بها اجلمهورية العربية السورية 
من اجل حتقيق السالم في منطقة 
الشرق األوسط واستعادة األراضي 
العربية احملتلة في هضبة اجلوالن 
وجنوب لبنان وفلسطني احملتلة. 

كم���ا تناولت املباحث���ات تبادل 
وجه���ات النظر حي���ال القضايا 
اإلقليمية والدولية وتأكيد اجلانبني 
على اهمية أمن واستقرار العراق 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
حضر املباحثات نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ونائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
الدول���ة  االقتصادي���ة ووزي���ر 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس���كان الشيخ احمد 
الفه���د ووزير املالي���ة مصطفى 
الش���مالي ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ووزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون ورئيس بعثة الش���رف 
املرافقة املستش���ار بديوان سمو 
الش���يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
د.سالم اجلابر وكبار املسؤولني 
بوزارة اخلارجية وديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء والصندوق 
الكويت���ي للتنمي���ة االقتصادية 
العربية وهيئ���ة الطيران املدني 
والهيئة العامة لالستثمار وسفيرنا 
لدى اجلمهورية العربية السورية 
الشقيقة عزيز الديحاني. كما حضر 
املباحثات من اجلانب الس���وري 
وزي���ر املالية د.محمد احلس���ني 
ووزير الس���ياحة د.سعداهلل آغا 
القلعة ووزير االسكان والتعمير 
م.عمر ابراهيم غالوجني ووزير 
االقتص���اد والتجارة ملياء مرعي 
عاصي وعدد من كبار املسؤولني 
العربية الس���ورية  باجلمهورية 
املرافقني للوفد. وعقب  الشقيقة 
املباحثات وقع البلدان على مذكرة 
تفاهم للتعاون في مجال حماية 
البيئة بني حكومتي البلدين وقعها 
عن حكومة الكويت نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووقعها 
العربية  عن حكومة اجلمهورية 
السورية وزير السياحة د.سعداهلل 
اغا القلعة. كما وقع اجلانبان على 
برنامج تنفيذي لالتفاق الثقافي 
ب���ني حكومة الكوي���ت وحكومة 
اجلمهوري���ة العربية الس���ورية 
لألعوام 2011 - 2012 - 2013 في 
العالي والبحث  التعلي���م  مجال 
التنفيذي  العلم���ي والبرنام���ج 
للتعاون اإلعالمي لألعوام 2011 - 
2012 - 2013 والبرنامج التنفيذي 
العلمي  التفاهم للتعاون  ملذكرة 
والفني في مجال الزراعة والثروة 

احليوانية لعامي 2011 - 2012.
وقد وّقعها عن حكومة الكويت 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
العربية  وعن حكومة اجلمهورية 
السورية وزير االقتصاد والتجارة 

الق���دس، وه���ذا ما اك���دت عليه 
قرارات القمم واللقاءات العربية، 
التي ينبغي شحذ الهمة العربية 
التخاذ موقف عربي موحد لتفعيل 
العالم  مضمونها، ودع���وة دول 
للضغط على اسرائيل للتجاوب 
مع متطلبات عملية السالم، وإنهاء 
سياس���اتها املتمثلة في استمرار 
احتاللها الرضنا العربية، ووضع 
حد ملمارساتها في تهويد القدس، 
وانهاء حصاره���ا االجرامي على 
غزة، والتوقف عن سن القوانني 
العنصرية الغاشية ودعوة املجتمع 
الدول���ي الجبار اس���رائيل على 
االنصياع إلرادة العدالة والسالم، 
والقان���ون االنس���اني والدولي. 
وانطالق���ا من قاع���دة املصلحة 
القومي���ة والفلس���طينية نؤكد 
أهمية وحدة الصف الفلسطيني، 
وحتقيق املصاحلة الفلسطينية في 
ظل تشدد اسرائيل، واستمرارها في 
طريق اخلداع واملراوغة، واتفاق 
حكوماتها املتعاقبة على تعطيل 
فرص الس���الم املمكنة واملتاحة، 
وندعو االشقاء الفلسطينيني الى 
توحيد املواقف ملواجهة تهديدات 
اس���رائيل، وجرائهمها الهمجية، 
وخططها املبرمجة لتغيير معالم 
القدس وضمها، وتهويد املسجد 
االقصى، واملساس بحرمة املقدسات 

اإلسالمية واملسيحية.
وفيما يتعل���ق بالعراق، وما 
يجري من تداعيات على الساحة 
العراقية، اكد ان سورية تؤكد اهمية 
امن واستقرار هذا البلد الشقيق، 
وض���رورة احلف���اظ على وحدة 
ش���عبه وأرضه، ومن الضرورة 
في هذا املجال أن جندد التأكيد على 
موقف سورية الداعي إلى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، تعمل من 
أجل حتقيق املصاحلة بني جميع 
ابناء الشعب العراقي، مبكوناته 
السياس���ية واالجتماعية، وبناء 
افضل عالقات بني العراق ودول 
اجلوار العراق���ي، واحلفاظ على 
هوية العراق العربية واالسالمية، 
مؤكدا ان س���ورية حتملت اعباء 
اقتصادية هائلة، جراء نزوح ما 
يزيد على املليون ونصف املليون 
من االشقاء العراقيني اليها، نتيجة 
للتطورات املؤس���فة واملعروفة، 
وترى سورية في عودة العراق آمنا 
ومعافى خدمة لشعبه، وجلميع 
جيران���ه مب���ا في ذلك س���ورية 

والكويت بشكل خاص.
ووجه حديثه لس���مو رئيس 
الوزراء قائ���ال: نلتقي في رحاب 
الكويت حتدون���ا آمال عريضة، 
وطموح���ات كبي���رة لالرتق���اء 
بعالق���ات التع���اون الثنائي بني 
بلدينا الشقيقني، وتوسيع آفاقها 

ملياء مرعي عاصي. ووقع البلدان 
على مذك����رة تفاهم ف����ي مجاالت 
االسكان والتعمير وقعها عن حكومة 
الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
الفهد ووقعه����ا عن حكومة  أحمد 
اجلمهورية العربية السورية وزير 
االسكان والتعمير م.عمر غالوجني. 
كما وقع البلدان على اتفاقية التعاون 
اإلداري املتبادل في املجال اجلمركي 
وقعها ع����ن حكومة الكويت وزير 
املالية مصطفى الشمالي ووقعها عن 
حكومة اجلمهورية العربية السورية 

وزير املالية د.محمد احلسني.
ووقع اجلانبان على مذكرتي 
التفاهم في مجال التعاون الصناعي 
وفي مجال حماية امللكية الصناعية 
والتجاري���ة وقعه���ا عن حكومة 
الكويت وزير التجارة احمد الهارون 
ووقعها عن حكومة اجلمهورية 
العربية السورية وزير االقتصاد 

والتجارة ملياء مرعي عاصي.
كما وقع البلدان على محضر 
اجتماعات الدورة العاشرة للجنة 
الوزاري���ة الكويتية � الس���ورية 
املشتركة وقعها عن حكومة الكويت 
وزير املالية مصطفى الش���مالي 
ووقعها عن حكومة اجلمهورية 
العربية السورية وزير االقتصاد 

والتجارة ملياء مرعي عاصي.
وفي كلمة رئيس مجلس الوزراء 
السوري م.محمد ناجي عطري في 
جلسة مباحثات اللجنة السورية 
� الكويتية املش���تركة نقل حتية 
الرئيس السوري بشار االسد الى 

العربية حتديات  امتن���ا  خاللها 
جسيمة لم يسبق لها مثيل، مما 
يتطلب توحي���د املوقف العربي، 
التضامن، وانهاء حالة  وتعميق 
التشتت واالنقسام وجمع كلمة 
األمة وامكاناتها ملواجهة التحديات 
التي تستهدف زعزعة امن املنطقة 
واستقرارها، ووضع حد لصلف 
اسرائيل، وممارساتها العنصرية، 
ومطامعها التوسعية. وقال وإذ أنوه 
في هذا السياق مبواقف الكويت، 
ونهجه���ا الوطني والقومي جتاه 
القضايا العربية، وحرصها على 
العربي والتضامن  العمل  وحدة 
ال���ى جانب  العرب���ي، ووقوفها 
س���ورية في مواجهة التحديات، 
ودعم جهودها السترجاع اجلوالن 
السوري احملتل، فإنني أشير إلى 
أن سورية بقيادة الرئيس بشار 
االسد كرست جهودها، ووظفت 
امكاناتها من أجل تعزيز التضامن 
العربي، والنهوض بامكانات االمة 
وطاقاتها الى مستوى التحديات 
الراهنة، وعملت ما بوسعها من اجل 
حتقيق االمن العربي، وأكدت في 
ذات الوقت التزامها الدائم بالسالم 
العادل والشامل القائم على قرارات 
الدولية ذات الصلة،  الش���رعية 
ومرجعية مؤمتر مدريد، ومضمون 
املب���ادرة العربية، مبا يؤدي إلى 
عودة اجلوالن السوري احملتل، 
وما تبقى م���ن األراضي العربية 
احملتلة حتى خط الرابع من يونيو 
ع���ام 1967، وضمان حق العودة 
للشعب الفلسطيني، وقيام دولته 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 

اخيه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد والى حكومة الكويت 
وشعبها الشقيق مقرونة بأمنياته 
للكويت ان حتقق ما تصبو إليه في 
مضمار التقدم واالزدهار، وحتقيق 
مزيد من اإلجنازات التي تش���كل 
مبعث تقدير واعتزاز، مغتنما هذه 
املناسبة كي يجدد التزام سورية 
بالوقوف الى جانب الكويت في كل 
ما يعزز اجنازاتها، ودورها على 

املستويني االقليمي والدولي.
واعرب عط���ري عن ارتياحه 
العميق لس���ير عالقات التعاون 
والتنس���يق القائم بني س���ورية 
والكويت وقال ان نتائج لقاء القمة 
السورية � الكويتية، التي جمعت 
في دمش���ق مطلع العام احلالي 
بني قائدي البلدين الرئيس بشار 
االسد واخيه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد ودورها في 

الثنائي  التعاون  توطيد عالقات 
بني بلدين���ا واالرتقاء بها لتكون 
ف���ي ثباتها ورس���وخها منوذجا 
يحتذى للعالقات بني االشقاء في 
مختلف الظروف واألحوال، مؤكدا 
ان هذه العالقات ترتكز في تناميها 
وتطورها املس���تمرين على ارث 
راسخ اسس له القائدان الراحالن 
الرئيس حافظ األسد والشيخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح، ارث قوامه 
اواص���ر اخوية تعمدت باملواقف 
الى  املشهودة بوقوف س���ورية 
جانب الكويت، ووقوف الكويت 
الى جانب سورية في أوقات الشدة، 
وروابط اجتماعية وصالت ثقافية 
ومصالح مش���تركة جمعت بني 

البلدين والشعبني الشقيقني.
وأضاف يجري لقاؤنا في ظل 
ظروف اقليمية ودولية تتسم بقدر 
عال من التداخل والتعقيد، تواجه 

  عطري: س�ورية كّرس�ت جهودها ووضع�ت إمكاناتها من أجل تعزي�ز التضامن العربي والنه�وض بإمكانات األمة

الشيخ د.محمد الصباح يوقع احدى االتفاقيات الثنائية مع اجلانب السوريسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال رئيس الوزراء السوري لدى وصوله إلى البالدسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال محمد ناجي عطري

ولي العهد استقبل المحمد
وفهد جابر العلي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الشيخ فهد 
جابر العلي. كما استقبل سموه سفيرنا لدى اجلمهورية اليمنية 
السفير فهد اللميع وذلك مبناسبة تسلمه مهام منصبه اجلديد. 
واس��تقبل سمو ولي العهد الش��يخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح امس وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاض��ل صفر وبرفقته الوزراء املعنيون بش��ؤون البلديات 
بدول مجل��س التعاون لدول اخلليج العربية وذلك مبناس��بة 
انعقاد االجتماع الثاني والعش��رين لكبار مس��ؤولي البلديات 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية واملنعقد حاليا في 
الكويت. كما اس��تقبل س��مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
وبرفقته وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا احلديثة باململكة 
املغربية الش��قيقة احمد رضا الشامي والوفد املرافق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.

رئيس الوزراء التقى الوزراء المعنيين 
بشؤون البلديات بدول التعاون

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان امس وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر والوزراء املعنيني بش��ؤون البلديات بدول مجلس 
التعاون وذلك مبناس��بة انعقاد االجتماع الثاني والعشرين لكبار 
مس��ؤولي البلديات بدول مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية 

واملنعقد حاليا في الكويت.

محمد الصباح تلقى رسالة 
من نظيريه في إيران وغويانا

تلق��ى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش��يخ 
د.محمد الصباح رس��الة خطية من وزي��ر خارجية اجلمهورية 
االس��المية االيرانية منوچهر متكي تتعلق بالعالقات الثنائية بني 
البلدين وبحث سبل تطويرها. كما تلقى رسالة مماثلة من وزيرة 

خارجية جمهورية غويانا التعاونية كارولني رودريجز بركت.

احلالية، واستكشاف وارتياد آفاق 
جديدة لها، بغية تعزيز ما هو قائم 
بني سورية والكويت في مجاالت 
االقتص���اد والتج���ارة والثقافة، 
وشتى مجاالت التعاون االخرى، 
التعاون في قطاعات  والس���يما 
السياحة واالستثمار على وجه 

اخلصوص.

منطلق أساسي

ونح���ن واثقون كل الثقة من 
أن مباحثاتنا التي تسودها أجواء 
االخوة والتفاهم، ستشكل منطلقا 
أساس���يا يفضي إلى بحث كل ما 
يتصل مبسيرة التعاون السوري 
الكويتي، وحتديد الصعوبات   �
والعوائق التي قد تعترض بعض 
جوانبها، واتخاذ احللول العملية، 
والوس���ائل الكفيلة مبعاجلتها، 
وإعطائها قوة دفع من خالل عزمنا 
املشترك على املضي بهذه العالقات 
قدما إل���ى األمام، واحلرص على 
تفعيل االتفاقيات املوقعة، والعمل 
على اغنائه���ا باتفاقيات جديدة، 
وتفعيل دور مجلس رجال األعمال 
الس���وري � الكويت���ي، وتقوية 
الص���االت واللق���اءات بني غرف 
التجارة والصناعة والس���ياحة 
والزراعة في البلدين. كما اغتنم 
هذه الفرصة، العرب عن شكرنا 
الكويت  غير احملدود حلكوم���ة 
على دعمها متويل بعض مشاريع 
التنمية في سورية، واخص بذلك 
الكويت���ي للتنمية  الصن���دوق 
االقتصادية العربية، والصندوق 
العرب���ي لالمن���اء االقتص���ادي 
واالجتماعي، وأجدد الدعوة لرجال 
االعمال واملستثمرين والهيئات 
الكويتي���ة العام���ة واخلاص���ة 
لالستثمار في سورية واملساهمة 
في متويل املش���اريع التنموية، 
السيما مشاريع الري، واستصالح 
االراضي، ومشاريع مياه الشرب، 
الغذائية،  والزراعة والصناعات 
الكهربائية، ومصافي  والطاق���ة 
تكرير النفط، إضافة إلى مشاريع 
البنى التحتية والطرق احليوية. 
على صعيد متصل، فإننا نتطلع أن 
تؤدي مباحثاتنا وما يتم االتفاق 
عليه بني وفدي البلدين واالنشطة 
االقتصادية والتجارية الى زيادة 
حجم التب���ادل التجاري، وتدفق 
الس���لع واملنتجات االقتصادية 
والتجاري���ة ال���ى زي���ادة حجم 
التبادل التجاري، وتدفق السلع 
واملنتجات ذات املنش���أ الوطني 
الى أس���واق البلدي���ن وعبرهما 
الى األسواق املجاورة، واالنتقال 
الى  السلعي  التبادل  من مرحلة 
مرحلة بناء شراكات اقتصادية 

استراتيجية.

عطري مصافحا الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد وتبدو الشيخة اعتماد اخلالد


