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 عطري للوفد الصحافي: ال ننسى مؤازرة الكويت لدعم التنمية في سورية

 المعلم لـ «األنباء»: قلقون على وضع مصر وندعم طموحات شعبها
 دمشق ـ هدى العبود

  اعتبر وزير اخلارجية السوري وليد املعلم 
أن العنوان الســــوري العريــــض لألحداث في 
مصر أنه شأن داخلي، مؤكدا حرص بالده على 

استقرار مصر وأمنها.
  جاء ذلــــك خالل اســــتقبال املعلــــم للوفد 
الصحافي برئاســــة أحمد بهبهاني، وردا على 
ســــؤال لـ «األنباء» حــــول األوضاع في مصر 
قال: نحن قلقون على مصر وندعم طموحات 
الشعب املصري وما يجري اليوم في مصر هو 
ثورة شباب وهذه الثورة ال تتحدث عن اجلوع 
والبطالــــة، تتحدث عن موقع مصر في العالم 
العربي، ثورة الشباب وجدت أن مصر يجب أن 
حتتل موقعا في العالم العربي دون أي تدخل 
خارجي، التدخل اخلارجي أضر مبصر كثيرا، 
فكل يوم نسمع تصريحا أميركيا ساخنا أو باردا. 
وتابع املعلم: ليترك للمصريني حتقيق مصيرهم 
وتلبية طموحاتهم، موضحا أن الرئيس الذي ال 
يكون قريبا من شعبه وينطلق في مواقفه من 
مصالح شخصية ال توجد قوة خارجية قادرة 
على حمايته، فكل نظام يستقر كلما اقترب من 
شعبه، كما أن املوقف الوطني يأتي من استقاللية 
املوقف السياسي فإذا كان املوقف مستقرا فلن 

يخاف صاحبه من أي شيء.
  وحول الشأن اللبناني أشار إلى أن جميع 
التصريحات التي ســــمعها من جنيب ميقاتي 
املكلف بتشكيل احلكومة اللبنانية تؤكد عزمه 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية وقد ثبتت 
نزاهته ودوره في أن يكون وسطيا بني الفئات 
اللبنانية املتناحرة. وأضاف املعلم: ســــورية 
متفائلة بأن يتمكن ميقاتي من تشــــكيل هذه 
احلكومة، كما أن سورية تسعى إلقامة أفضل 
العالقات مع لبنان، مشيرا إلى أنه مت في عهد 
حكومة احلريري التوقيع بني سورية ولبنان 
على ثماني اتفاقيات، وأعرب عن أمله في أن يتم 
تنفيذها. وحول القمة العربية املزمع عقدها في 
بغداد أكد الوزير الســــوري أن بالده ستحضر 
القمة وأنها مصرة على عقدها في بغداد والسبب 
في ذلك أنها تريد أن تؤكد للعالم واملنطقة هوية 

العراق العربية.
  وبشأن احلوار السوري ـ األميركي السيما 
بعد تعيني سفير أميركي لدى دمشق قال املعلم: 
ليس هناك حوار سوري ـ أميركي باخلالص، 
دائما هناك طــــرف ثالث في هذا احلوار، نحن 
نرفض أن يكون هناك طرف ثالث، فاحلوار يجب 
أن يصب في املصالح الســــوريةـ  األميركية ال 

أن يصب في خدمة إسرائيل.
  وأعــــرب املعلم عن حرص بالده على إقامة 
عالقات وطيدة مع الواليات املتحدة تقوم على 
مصالح البلدين. وعن إمكانية قيام دور أميركي 
في مفاوضات ســــالم سورية ـ تركية، أوضح 
املعلم أن الوسيط التركي مهم ونزيه، مضيفا: 
«كنا مرتاحني للوســــيط التركي ألنه وسيط 
نزيه ال يخدم أجندة معينة ومهتم باالستقرار 
وبالتالي مهتم بإحالل السالم»، مشيرا إلى أن 
ما يفعله نتنياهو وحكومته في القدس حتديدا 
ال جتعل هناك مناخا يشجع على خوض جتربة 
املفاوضات، ونحن أضعنا عشر سنوات ولذلك 
لسنا مستعدين ألن نضيع أكثر». وشدد املعلم 
إلى أن الشرعية الدولية هي األساس، الفتا إلى 
أن املوقف السوري لم يتغير، وقائم على إنهاء 
االحتالل من كل شبر من اجلوالن وبعد ذلك يتم 
التفاوض على ترتيبات األمن والسالم، فاألرض 
من حق سورية ويجب أن تعود، واعتبر الوزير 
السوري أن كل جتربة مفاوضات فاشلة تصب 
في مصلحة التطرف. وفيما يتعلق بالعالقات 
الســــورية ـ اإليرانية أوضح املعلم أن موقف 
الثورة اإليرانية من الصراع العربيـ  اإلسرائيلي 

موقف مشرف.

 دمشقـ  كونا - عقاب الرشيدي:  أكد حرص سورية على عقد القمة العربية المقبلة في بغداد تأكيدًا على الهوية العربية للعراق
وصف رئيس الوزراء الســــوري 
محمد ناجي عطري امس العالقات 
الكويتيةـ  السورية بأنها «متجذرة 
ومميزة» عبر التاريخ داعيا الى 
ضرورة تعزيزها وتوسيعها مبا 
يصب في مصلحــــة كال البلدين 
الشــــقيقني. واعرب  والشــــعبني 
عطري خــــالل لقائه وفد جمعية 
الصحافيني برئاسة رئيس اجلمعية 
احمد بهبهاني عن سعادته بلقاء 
كوكبة منيرة من رجال الصحافة 
الكويتية التــــي تعتبر منبرا من 
املنابر العربية التي تسلط االضواء 
على القضايا والشؤون العربية.

  وحيا عطري صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشــــيخ نواف االحمد 
الوزراء  وســــمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي الذي قال انه 
«مثال للرجل احلكيم». وهنأ عطري 
الكويت «قيادة وحكومة وشعبا» 
باالحتفاالت باألعياد الوطنية مؤكدا 
ان «هذه االحتفاالت عزيزة وغالية 

على قلوبنا».
  وقال «عندمــــا يتضافر عامال 
والرغبــــة  السياســــي  القــــرار 
املشــــتركة نســــتطيع ان نقطع 

أشــــواطا كبيرة في مجال تعزيز 
وتوســــيع العالقات الثنائية من 
خالل ايجاد آليــــة لتطويرها في 
جميع املجاالت التنموية». واضاف 
«نحن ال ننســــى مؤازرة الكويت 
ودعم مسيرة التنمية الشاملة في 
سورية عبر اجلهود التي بذلتها 
احلكومــــة الكويتية والصندوق 
الكويتــــي للتنميــــة االقتصادية 
العربية والصندوق العربي لإلمناء 
الذين  االقتصــــادي واالجتماعي 
ساهموا بشكل فعال في تقدمي الدعم 
لعدد كبير من املشاريع التنموية 
في مجاالت الزراعة والطاقة والبنى 
التحتية والطرق». واوضح ان هناك 
العديد من املشاريع االستراتيجية 
لتطوير املنطقة الشرقية وخاصة 
ما يتعلق مبوضوع جر مياه نهر 
دجلة والفرات معتبرا هذا املشروع 
من املشــــاريع احليوية واملهمة 
بالنسبة لسورية ملا له من فوائد 

اجتماعية.
  واعرب عطري عن ســــعادته 
الكويت  الــــذي تقدمــــه  للدعــــم 
للمشــــاريع التنموية في سورية 
وخاصة في مجاالت النفط والغاز 
مشيرا الى «اهتمام الكويت بإنشاء 
مصفاة تكرير للنفط سنعمل على 

ترجمتها خالل الفترة املقبلة».

  وقال عطري خالل اللقاء الذي 
الســــوري  حضره وزير االعالم 
محسن بالل والســــفير الكويتي 
في دمشق عزيز الديحاني ورئيس 
احتاد الصحافيني السوريني الياس 
مراد ان مجال االستثمار في سورية 
واعد وخاصة في اجلانب السياحي 
مشيرا الى الدور املهم الذي تقوم 
به مجموعــــة «اخلرافي» في هذا 
اجلانب وخاصة فــــي ما يتعلق 

مبجال الفنادق.
الــــى اهمية مشــــروع    ولفت 
الصرح احلضاري الذي ستقيمه 
الكويت في سورية لتخليد ذكرى 
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد 
والرئيس السوري الراحل حافظ 
االسد، مبينا انه مت تخصيص موقع 
ممتاز في دمشق إلنشاء الصرح 
الذي سيتضمن برامج سياحية 

وثقافية وترفيهية.
  من جهته قال رئيس جمعية 
الصحافيني احمد بهبهاني في كلمة 
لــــه ان زيارة وفــــد اجلمعية الى 
سورية يهدف الى تقدمي الشكر الى 
االشقاء في سورية وفي مقدمتهم 
الرئيس الراحل حافظ االسد على 
مواقفها الداعمة واملساندة للحق 
الكويتي ابان الغزو العراقي الغاشم 

ومشاركتها في حترير الكويت.

العالقات    واكد بهبهاني عمق 
الكويتية ـ السورية في مختلف 
املجاالت معربــــا عن االمل في ان 
تشهد مزيدا من التقدم واالزدهار 
موضحا ان رجال االعمال الكويتيني 
متحمسون لالستثمار في سورية 
نظــــرا ملا تتميــــز به مــــن بيئة 

استثمارية مناسبة وآمنة.
  بدوره وصــــف نائب رئيس 
التحرير وامني صندوق اجلمعية 
عدنان الراشد العالقات الكويتية 
الســــورية بالعالقات «املميزة  ـ 
والناعمة والراقيــــة» ولم تتأثر 
بجميــــع االزمات نظــــرا حلكمة 
القيادتني السياسيتني وما يربط 

الشعبني من روابط متينة.
  واضــــاف ان ســــورية قدمت 
الشيء الكثير وعاملت الكويتيني 
معاملة السوريني واحتضنتهم ايام 
االحتالل مشــــيدا في الوقت ذاته 
باإلعالم السوري املرئي واملقروء 
واملسموع الذي كان له دور ايجابي 
خالل فتــــرة االحتالل ووقف مع 
القضية الكويتية موقفا الفتا مع 
التخلي عن كل احملاذير. وقال ان 
هذا املوقف ســــيبقى محفورا في 
ذاكرة جميع الكويتيني داعيا الى 
ضــــرورة توثيقه ونقله لألجيال 

القادمة. 

 أشار إلى أهمية مشروع الصرح الحضاري الذي ستقيمه الكويت في سورية لتخليد ذكرى األمير الراحل الشيخ جابر األحمد والرئيس حافظ األسد 

 رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري مستقبال الزمالء أحمد بهبهاني وعدنان الراشد وفاطمة حسني ورمي الوقيان وخليل حيدر ودهيران أبا اخليل وماجد السابج 

 وزير اإلعالم السوري محسن بالل متوسطا رئيس وأعضاء وفد جمعية الصحافيني الكويتية وسفيرنا في دمشق عزيز الديحاني 

(ماجد السابج)   وزير اخلارجية السوري وليد املعلم يتسلم درعا تكرميية من رئيس الوفد الزميل أحمد بهبهاني بحضور أعضاء الوفد الصحافي الكويتي  

 وزير اإلعالم السوري يشيد بموقف الكويت 
الداعم لسورية حكومة وشعبًا

 الراشد: سورية ليست في حاضرة الكويتيين فحسب بل في قلوبهم» 

 دمشقـ  كونا: أشاد وزير االعالم السوري محسن بالل امس  
مبوقف الكويت الداعم واملســـاند لسورية في مواجهة حصار 
مرعب ورهيب اســـتطاعت ان حتطمه وتفككـــه بدعم الدول 

العربية والصديقة.
  جاء ذلك خـــالل لقائه وفد جمعيـــة الصحافيني الكويتية 
بحضور ســـفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني واملدير العالم 
لوكالة االنباء السورية عدنان محمود ورئيس احتاد الصحافيني 
الســـوريني الياس مراد ورؤســـاء حترير الصحف السورية 

(الثورة والبعث وتشرين).
  وقال بالل «نحن اســـتطعنا بدعم الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا وبجهود الدول العربية والصديقة ان نحطم احلصار 
الظالم لتعود سورية الدولة احملورية التي ال تفرط في التضامن 
العربي وفي القضية الفلسطينية واعادة احلقوق العربية كاملة 

وفي مقدمتها اجلوالن السوري احملتل بكامل ترابه».
  وهنأ بالل الكويت «قيادة وحكومة وشـــعبا» باالحتفاالل 
باالعياد الوطنية وقال «نحن نتشرف في كوننا من املساهمني 

في حترير الكويت».
  ودعا الى ضرورة التعاون والتنسيق املشترك بني الكويت 
وسورية في املجال االعالمي والوصول الى اتفاق مشترك في 

تشخيص هوية العدو املشترك.
  وأعرب عن ارتياحه لســـير العالقات الكويتية ـ السورية، 
متمنيا ان تشـــهد مزيدا من التقدم والرقي مبا يخدم مصالح 

البلدين والشعبني.
  من جهته، اشاد رئيس جمعية الصحافيني الكويتية احمد 

يوســـف بهبهاني في كلمة له مبوقف سورية الداعم واملساند 
للحق الكويتي خالل فترة الغزو العراقي، مؤكدا ان هذا املوقف 

ال ينسى وهو باق في ذاكرة الكويتيني جميعا.
  ولفـــت الى ما تشـــهده العالقات الكويتيةـ  الســـورية من 
تطور ملحوظ ما يجسد عمق العالقات التي تربط بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
  بدوره، قال امني صندوق اجلمعية ونائب رئيس حترير جريدة 
«األنباء» عدنان الراشـــد «نحن ككويتيني نستمد مواقفنا من 
قناعاتنا التي تلتقي مع التوجهات الرسمية التي تؤكد ان سورية 

ليست في حاضرة الكويتيني فحسب بل في قلوبهم».
  واضاف «نحن كإعالميـــني لدينا تقصير ويجب ان نقر به 
ولم نعمل بطريقة ترضي الطموح املشترك» داعيا الى اهمية 
التنسيق والتعاون املشـــترك خدمة لقضايا ومصالح الدول 

العربية.
  واشاد بعمق عالقات التعاون القائم بني احتاد الصحافيني 
السوريني وجمعية الصحافيني الكويتية حيث كان لهما دور 
مباشـــر في تأســـيس احتاد الصحافيني العرب الذي ال تزال 

سورية تشكل فيه ثقال حقيقيا.
  واعتبر ان االعالم الكويتي اخلاص في ركن من اركانه سوري 
مشيرا الى ان االعالميني السوريني العاملني في الكويت مبدعون 

واسسوا الكثير من الصحف وساهموا فيها.
  واتفـــق الطرفان مبدئيا في ختـــام اللقاء على عقد اجتماع 
احتاد الصحافيني العرب في العاصمة الســـورية دمشـــق في 

شهر اكتوبر املقبل. 

 دعا إلى ضرورة التنسيق اإلعالمي بين البلدين


