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الزميل فريد سلوم مودعا رئيس الوزراء السوري الزميل فريد سلوم متوسطا معاون وزيرة االقتصاد السوري خالد سلوطة ونائب رئيس غرفة صناعة مدينة حمص بسورية موسى داوود

محمد ناجي عطري يتسلم درعا من مجلس رجال األعمال السوري في الكويت ممثال في رئيس املجلس بشار كيوان

الزميل فريد سلوم وم.أكرم سلوم خالل اللقاء

عطري: اتفقنا مع الحريري على إطالق العالقة بين لبنان وسورية
إال أن متربصين ال يريدون الخير ويضعون العثرات للتفرقة

رئيس الوزراء السوري أكد خالل لقاء مفتوح جمعه والجالية في مقر السفارة تمسك سورية بثوابتها الوطنية ولن تتنازل عنها

غادر رئي��س مجلس ال��وزراء باجلمهورية 
العربية السورية الشقيقة م.محمد ناجي عطري 
والوف��د املراف��ق له الب��الد بعد زيارة رس��مية 

استغرقت عدة ايام.
وكان ف��ي وداعه على أرض مط��ار الكويت 
الدولي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ونائب رئيس مجل��س الوزراء ووزير اخلارجية 
الش��يخ د.محمد الصباح، ونائب وزير ش��ؤون 

الديوان األميري الش��يخ عل��ي اجلراح ورئيس 
بعثة الش��رف املرافقة املستش��ار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش��يخ د.س��الم اجلابر 
وعدد من الش��يوخ والوزراء واحملافظني وكبار 
قادة اجليش والشرطة واحلرس الوطني وعميد 
السلك الديبلوماسي س��فير جمهورية السنغال 
ل��دى الكويت وكبار املس��ؤولني بالدولة وديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

ع نظيره السوري رئيس الوزراء ودَّ

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مودعا رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري

)كرم ذياب( رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري والوزراء املشاركون والسفير السوري بسام عبداملجيد واحلضور في اللقاء 

لبن�ان ه�و الخ�اص�رة ال�رخ�وة للجس�م الس�وري وأم�ن لبن�ان م�ن أم�ن س�ورية
عالقتنا مع المملكة الس�عودية دافئة وأخوية وانعكس�ت على األمن واالس�تقرار في لبنان

إذا كن�ا س�نفاوض في عملية الس�الم فس�يكون ذلك من موق�ع الق�وة ألن الضعيف ال يس�تطيع أن يفاوض
لن نق�ع تحت ضغ�ط المديوني�ة الخارجية م�ن أي جهة كانت ول�دى س�ورية احتياطي إس�تراتيجي قوي      

عطري نقاًل عن األمير: الكويت
ستقدم لسورية ما تحتاجه و»بالعينتين«

حتدث عطري عن لقائه مع صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، مشيرا الى انه كان حديثا من 
القلب حيث بني له س���موه ان ما حتتاجه س���ورية 
نقدمه و»بالعينتني«، وقال: ال منلك س���وى تعزيز 
العالقة الوثيقة بيننا وبني الكويتيني ألن هذه اجلذور 
التي تربطنا بش���كل دائم هي جذور واحدة وتاريخ 

مشترك.

محدودية الڤيز واإلقامات
للمواطن السوري

رد رئيس الوزراء الس���وري على س���ؤال بخصوص 
محدودي���ة الڤيز واالقامات وصعوب���ة اجنازها للمواطن 

السوري بالقول: هذا االمر يدرس مع اشقائنا في الكويت 
والسفير بسام عبداملجيد سيقوم مبتابعته.

ستظل سورية تقول ال لكل 
المحاوالت التي تقف في وجهها

قال عطري ان مس���اهمات املستثمرين ستعطي 
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني السوري وستصلب 
من املوقف الوطني السوري، مؤكدا ان سورية ستظل 

تقول ال لكل احملاوالت التي تقف في وجهها.

رئيسنا رافع الرأس
في المحافل الدولية والعربية

قال عطري ان سورية عزيزة قوية والرئيس 
بشار االس���د في احملافل الدولية والعربية رافع 
الرأس وهذا محل اعتزاز وفخر، مؤكدا ان الشعب 

السوري سيتحمل وسيبذل كل اجلهود حتى يظل 
اسم سورية عاليا.

مشاريع وقعت في الكويت
حت�دث ع�ط�ري ع�م�ا ت�م ت�وق�ي�عه من مشاريع 
خالل زيارته الى الكويت كانشاء محطة ك�ه�رب�ائية 
ف���ي منطق���ة دير ال���زور، حي���ث مت توقيع هذه 
االتفاقية والص�ن�دوق العربي ل�الن�م�اء االقتصادي 
واالجتماعي سيقدم الدعم باالشتراك مع احلكومة 
ال�سورية النش���اء هذه احملطة، وكذلك اتفاق مع 
وزارة النفط بانش����اء مصفاة للنفط في محطة 
دير الزور بطاقة 140 الف برميل، ه�ذا الى ج�انب 
ش���بكات الطرق ومش���فى جراحة ال�ق�ل�ب ال�ذي 
اصبح في مرحلة التجهيز واالنشاء وامور تطوير 
اخ��رى، ووجه ع��طري شكره للكويت ملساهمتها 
في دف��ع ه�ذه امل�ش�اريع م��ن خ�الل ال�ص�ن�دوق 
ال�ك�وي�ت�ي وال�صندوق العربي لالمناء االقتصادي 

واالجتماعي وهيئة االستثمار.

بيان عاكوم
»هناك مترص���دون يعتمدون 
مقولة فرق تس���د في العالقة بني 
لبنان وس���ورية وعلى رأس���هم 
إسرائيل وأفراد ال يريدون اخلير 
يتحرك���ون داخل وخ���ارج لبنان 
ليضعوا العثرات إال ان مسؤوليتنا 
ان نثبت سقوط هذه املقولة« هذا 
ما أكده رئيس الوزراء الس���وري 
محم���د ناجي عطري خ���الل لقاء 
السفارة السورية  مفتوح نظمته 
في الكويت أمس األول مع اجلالية 
الس���ورية لالستماع الى رغباتهم 

ومطالبهم.
وقال عطري ان لبنان بلد شقيق 
وان ما يربطنا به أكثر من روابط 
تاريخية، معتبرا لبنان »اخلاصرة 
الرخوة للجس���م السوري« وقال 
»عندما يكون لبن���ان قويا تكون 
سورية قوية وأمن واستقرار لبنان 
من أمن واستقرار سورية«، مشيرا 
إلى انه حتدث م���ع رئيس وزراء 
لبنان الشيخ سعد احلريري ومت 
توقيع اتفاقي���ات من أجل إطالق 
العالقة بني البلدين إال ان املتربصني 

كانوا باملرصاد.
وعن تقييمه لعالقة س���ورية 
باململك���ة العربي���ة الس���عودية، 

ان س���ورية لن تقع حتت ضغط 
املديوني���ة اخلارجية من أي جهة 
كانت وستعتمد على الداخل وعلى 

األشقاء العرب للبناء والتطوير.
وقال عطري هناك من يدعونا 
لالقتراض من البنك الدولي إال انه 
بني ان سورية لن تقبل بشروط البنك 
الدولي وإمنا بشروطها هي وهذه 

نقاط قوة في االقتصاد السوري.
وعن عملية السالم قال »لن جند 
أمامنا شريكا في عملية السالم، كما 
قال الرئيس بشار األسد عن تعزيز 
ارض املقاوم���ة، مؤكدا ان احلق ال 
يساوم عليه ويجب ان تعود األرض 
ألصحابها«، مشيرا الى ان الصمود 
طريق النصر وليس لنا طريق آخر، 
وقال إذا كنا سنفاوض سيكون ذلك 
من موقع الق���وة الن الضعيف ال 
يستطيع ان يفاوض، مؤكدا ان هذه 

هي سورية وستستمر هكذا.
من جهته رحب السفير السوري 
في الكويت بسام عبداملجيد برئيس 
الوزراء، متمنيا ان تعزز هذه الزيارة 
عمق العالقات بني الشعبني الكويتي 
والسوري وجتسد روابط العالقات 
 بني صاحب الس���مو األمير الشيخ

صب���اح األحمد والرئيس بش���ار 
األسد.

خصوصا بعد لقاء القمة الذي جمع 
العاهل السعودي والرئيس بشار 
األسد، قال عطري العالقة السورية 
� الس���عودية دافئ���ة وأخوية بني 
البلدين، واصفا إياها باملتينة وأنها 
انعكست على األمن واالستقرار في 
لبنان، معتبرا ان اللقاءات الدائمة 
وضعت أسس���ا متينة للعالقات 

السورية � السعودية.
وكان رئيس الوزراء السوري 
بدأ حديثه متوجه���ا بكالمه نحو 
اجلالي���ة الس���ورية، معب���را عن 
الكويت  إل���ى  س���عادته بزيارته 
التي اعتبرها بلده الثاني، موجها 
حتية إلى شعبها وقياداتها، الفتا 
إلى الروابط التاريخية التي تربط 

سورية بالكويت.
وقال للجالية: انتم تساهمون 
في البناء واالعمار بالدور الوطني 
والقومي ولكم في الوقت نفس���ه 
جذوركم في وطنكم األم سورية، 

تؤمن بها، مشيرا بذلك إلى اللجوء 
لالعتماد على الذات رغم الصعوبات 
التي تواجهه���ا، مبينا ان الوحدة 
الوطنية كانت الركيزة األساسية 
التي سمحت للقيام باالجنازات التي 

حتققت على ارض الواقع.
إال ان���ه وبالرغم م���ن ذلك قال 
عطري انه لم يتم الوصول حتى 
اآلن إلى م���ا نبتغيه ولكن قطعنا 
شوطا للتطوير وعملية اإلصالح 
التي  إلى الظروف  جارية، مشيرا 
مرت على س���ورية خالل الثالث 
سنوات املاضية التي شكلت حتديا 
للخطة التي وضعت وتركت آثارها 
على املنطقة الشمالية الشرقية إال 
انه وأمام هذا التحدي الذي يواجه 
ال���دول النامية في موضوع األمن 
الغذائي، بني ان س���ورية ما زالت 
تقدم ألشقائها العرب ما يطلبونه 
من إنتاج القمح خصوصا للجزائر 

واألردن واليمن ومصر.

وكيميائية، وغذائية، وعلى صعيد 
القطاع السياحي قال: هناك نشاط 
كبير الن الس���ياحة هي صناعة، 
متوقعا ان يتجاوز عدد الس���ياح 
نهاية هذا العام الى سورية 2 مليون 

مواطن عربي � أجنبي وزائر.

اتفاقيات كبيرة

وأش���ار إلى ان احلكومة تولي 
اهتماما كبيرا في موضوع التطوير 
والتحديث حيث مت إبرام اتفاقيات 
كبيرة منها مع العراق بخصوص 
املياه إلى جانب مشروع آخر هو 
جر مياه الفرات للمنطقة الوسطى 
في سورية وذلك بهدف دفع عملية 
إنش���اء صناعات بترو كيميائية، 
مشيرا الى مشاريع أخرى سيلحظها 
املواطن السوري في اخلمس سنوات 
القادمة كسد كهربائي يولد الطاقة 
الكهربائية ويؤمن استصالح حوالي 
35 ألف هكتار عل���ى ضفاف نهر 

مش���يرا إلى ان ما طرحه السفير 
السوري من مطالب كبناء جامعة 
س���ورية في الكويت وزيادة عدد 
مقاعد السوريني في جامعة الكويت 
والتطبيقي سيوليه اهتمامه الكامل 
إليجاد احللول العاجلة والسريعة 
لتلبية هذه الطلبات التي تساعد 

على االستقرار والراحة.

 عملية التطوير واإلصالح انطلقت

وبني عطري ان سورية عام 2005 
ليس���ت مثل عام 2010 حيث بدأت 
عملية اإلصالح وما سمي مبسيرة 
التطوير والتحديث التي بدأت تعطي 
النتائج املرجوة منها رغم الضغوط 

التي تعرضت لها سورية.
وأض���اف كلك���م تع���ون هذه 
الضغ���وط التي الت���زال متارس 
علينا ولكننا متمسكون بثوابتنا 
القومية، مؤكدا على ان س���ورية 
دائم���ا ال تتنازل عن الثوابت التي 

وأعرب عن فخ���ره واعتزازه 
القطاعات األخرى حيث  بتطوير 
اس���تطاعت س���ورية ان ترس���ل 
صادراتها لباقي دول العالم، مشيرا 
إلى ان امليزان التجاري بدأ يعود إلى 
التوازن، وإلى ان نسبة منو الناجت 
احمللي االجهادي الوس���طي خالل 
اخلمس سنوات املاضية وصل الى 
5% رغم الظروف املناخية القاسية 

التي مرت بها سورية.

 تشريعات لتشجيع االستثمار

وقال ان التشريعات التي متت 
خالل الفترة املاضية أعطت نتائجها 
العرب  ب���دأ املس���تثمرون  حيث 
بالتقاطر على سورية حيث بدأت 
الكثير من املش���اريع، مشيرا إلى 
تشييد 4 مدن س���كنية وهناك 6 
آالف منشأة صناعية موجودة حاليا 
وهي بكل األن���واع من الصناعات 
النسيجية، ميكانيكية، جتهيزية، 

الفرات.
ومن الناحي���ة التعليمية قال 
ان عدد الطلبة في جامعة الفرات 
بلغ نحو 40 ألف طالب حاليا عبر 
كلياتها ال� 22 كلية املوزعة بني عدد 
من احملافظات كاحلسكة ودير الزور، 
مش���يرا إلى انه مت تأمني شروط 
األمن واالس���تقرار ألبناء شعبنا 
في ه���ذه املناطق حيث مت صدور 
العديد م���ن القرارات التي تثبتهم 
في هذه املناط���ق وتؤمن لهم كل 
السبل الالزمة لتطوير ومنو هذه 
األماكن، مبينا ان منطقة دير الزور 
ستكون مؤنا للمستقبل القريب بكل 
القوى احلي���ة الوطنية املوجودة 

في سورية.
وقال عطري نحن لدينا احتياطي 
استراتيجي قوي، مشيرا الى انتهاء 
الدين الروسي لصالح سورية، الفتا 
الى ان سورية اتخذت قرارا باالبتعاد 
املديوني���ة اخلارجية، مؤكدا  عن 


