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)أنور الكندري(السفير املغربي محمد بلعيش والوزير د.بدر الشريعان يقطعان كعكة االحتفال

د. عبدالعزيز الشراح

حضور ديبلوماسي

بشرى الزين
اكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان قوة العالقات االخوية 
الكوي����ت واململكة  التي تربط 
املغربية في جميع املجاالت وعلى 
السياسية  جميع املس����تويات 

واالقتصادية وغيرها.
واشاد الشريعان، في حفل 
استقبال اقامه السفير املغربي 
محمد بلعيش مساء اول من امس 
في فندق ج����ي دبليو ماريوت 
العاش����رة  الذكرى  مبناس����بة 
العاه����ل املغربي محمد  لتربع 
الس����ادس على عرش أسالفه، 
بتميز هذه العالقات وتطورها 
باستمرار بفضل حكمة القيادتني 
البلدي����ن  ف����ي  السياس����يتني 

الشقيقني.
من جهته، أكد سفير اململكة 
املغربي����ة محم����د بلعيش ان 
العالقات املغربي����ة � الكويتية 
تعيش تطورا مذهال على جميع 

املستويات.
واضاف ان التعاون الثنائي 
بني الكويت واملغرب شهد منوا في 
القطاع التجاري والصناعي وذلك 
من خالل ابرام اتفاقية جتارية 
لتفعيل املبادالت التجارية بني 

البلدين.
واشار الى ان الفترة االخيرة 
شهدت زيارة قام بها وفد كويتي 
للمملكة املغربية تضمنت زيارات 
ميداني����ة اطلع خالله����ا الوفد 
الزائ����ر على املش����اريع املنفذة 
في ش����مال املغرب وذلك بهدف 
الطرفني  ب����ني  تبادل اخلبرات 
واالس����تفادة قبل بدء اجلانب 
الكويتي مبشاريع البنية التحتية 

املزمعة اقامتها في بوبيان.

من خالل الهيئة العامة لالستثمار 
والصن����دوق الكويتي للتنمية 
العربي����ة ومؤسس����ات القطاع 

اخلاص.
وب����ني ان اجن����ازات املل����ك 
تنوع����ت وش����ملت اجلوانب 
السياسية واالجتماعية والثقافية 
واالقتصادية كإقامة طرق جديدة 
مكنت ربط امل����دن املغربية مع 
بعضها البعض بش����بكة طرق 
قلت مثيالتها في القارة االفريقية 
باالضاف����ة الى اط����الق القطار 
الس����ريع الواصل ب����ني طنجة 
والدار البيضاء وانش����اء اكبر 
ميناء في افريقيا على السواحل 

املغربية.
وق����ال: كم����ا ش����ملت هذه 
السياحية  املنتجات  االجنازات 
التي امتدت على سواحل احمليط 
االطلسي باالضافة الى املشاريع 
الزراعي����ة الكبرى التي مازالت 
تقام في جميع االراضي املغربية 
وبدء التفكير في استغالل الرياح 

واشار الى ان األمل يحدونا 
في مزيد من التطور والنمو في 
العالق����ات الكويتية � املغربية 
حتى متثل جس����را جويا ميكن 
من احداث قفزة نوعية كبيرة 

في العمل بني البلدين.
وأوضح بلعيش ان مشاركة 
الرش����يدة  الكويتية  القي����ادة 
للش����عب املغربي ف����ي احتفال 
الذكرى العاش����رة لتولي امللك 
اململكة  محمد السادس لعرش 
املغربي����ة خير دليل على عمق 
العالقة ومتانتها بني الشعبني 
امتداد طبيعي  الشقيقني وهذا 
للعالقات احلميمية التي يكنها 

كل طرف للطرف اآلخر.
وق����ال بلعي����ش ان محمد 
السادس ملك املغرب قام بالعديد 
الهامة خالل  م����ن االجن����ازات 
مسيرته العشرية والتي شملت 
افتتاح ورش عمل ساهمت في 
منو املسيرة املغربية وتطورها 
والتي كان للكويت دور هام فيها 

واحل����رارة الشمس����ية لتوفير 
الطاق����ة البديلة التي س����توفر 
الكثي����ر من االم����وال في حال 

االنتهاء من تنفيذ مشاريعها.
وذكر ان امللك اشار في خطابه 
الى املبادئ التي سترتكز عليها 
الديبلوماسية املغربية من خالل 
العمل على حتديد الواجهات التي 
تربط املغرب مع العالم اخلارجي 
وذلك الن املغرب حريص على 
مناص����رة القضاي����ا العادل����ة 
كالقضية الفلسطينية التي بذل 
امللك فيها مساعي متواصلة تؤكد 
على مناصرة الشعب الفلسطيني 
حتى تكون القدس عاصمة للدولة 

الفلسطينية املستقلة.
وذكر السفير املغربي بانعقاد 
اللجن����ة املش����تركة املغربية � 
اكتوبر  التي ستعقد  الكويتية 
املقبل بالكوي����ت لتقييم ما مت 
اجنازه واستش����راف مجاالت 
ب����ني  التع����اون املس����تقبلية 

البلدين.

وزير الكهرباء يرأس وفد البالد للمؤتمر العام 
للهيئة العربية للطاقة الذرية اليوم

غادر البالد صباح امس وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان متوجها الى اجلمهورية 
العربية التونس���ية مترئس���ا وفد الكويت حلضور اجتماعات الدورة احلادية والعشرين 
للمؤمت���ر العام للهيئ���ة العربية للطاقة الذرية اليوم وغدا، علما أنه س���بق املؤمتر العام 
اجتماعات املجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته العادية ال� 43 خالل 

الفترة من 27 حتى 30 يوليو املاضي.

حاكم هو تشي منه يقلد القنصل الشراح
 ميدالية المدينة بمناسبة انتهاء عمله

هو تشي منه � كونا: قلد حاكم مدينة 
هو تش����ي منه الڤيتنامية قنصلنا العام 
في املدينة د.عبدالعزيز الشراح ميدالية 
املدينة مبناسبة انتهاء عمله وتقديرا للدور 
الذي لعبه في تطوير العالقات الثنائية 
بني الكويت ومدينة هو تشي منه خالل 

فترة عمله.
العامة للكويت في  القنصلية  وقالت 
مدينة هو تشي منه في بيان امس ان حاكم 
املدينة قلد القنصل العام ميدالية املدينة 
خالل الزيارة الوداعية التي قام بها القنصل 
العام حلاكم املدينة مبناسبة انتهاء فترة 

عمله في مدينة هو تشي منه.
وقدم القنصل الشراح الشكر حلكومة 
مدينة هو تشي منه على حسن الضيافة 
والتعامل الراقي لتسهيل عمله خالل فترة 
افتتاح القنصلية العامة لدولة الكويت في 

املدينة عام 2007.

وفي نفس االطار اس����تقبل سكرتير 
احلزب الش����يوعي في املدينة لي حتان 
ه����اي د.عبدالعزيز الش����راح حيث قدر 
مساهمات القنصل العام في تطوير عالقات 
التعاون بني اجلانبني خاصة في ترويج 
االستثمارات وتعزيز جتارة شركات كويتية 

في املدينة.
كما أعرب سكرتير احلزب عن أمله أن 
يستمر القنصل العام في حتقيق النجاح 
في منصبه اجلديد ويحتفظ باملش����اعر 
الطيبة التي يكنها ملدينة هو تش����ي منه 

خاصة وڤيتنام عموما.
من جهته عبر القنصل العام عن شكره 
لقادة املدينة على تعاونهم خالل فترة عمله 
معربا عن انطباعاته الطيبة عن العالقة 
الودية وحسن الضيافة من جانب شعب 
املدينة مؤكدا انه سيعمل في أي منصب 
يتواله على تطوير العالقة بني البلدين.

في احتفال بالذكرى الـ 10 لجلوس العاهل المغربي على العرش

الشريعان: العالقات الكويتية ـ المغربية قوية ومتطورة 
بلعيش: اللجنة المشتركة تعقد أعمالها أكتوبر المقبل


