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أغادير )املغرب(ـ  كونا: قام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد عصر امس بزيارة 
أخوية الى أخيه صاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وذلك في مقر اقامة سموه 
في مدينة أغادير باململكة املغربية الشقيقة 
حيث مت تبادل األحاديث األخوية التي عكست 
عمق العالقات التاريخية املتميزة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني داعيا سموه رعاه اهلل 
املولى عـــز وجل أن يحقق للمملكة العربية 
السعودية الشـــقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
من العزة والتطور والرفعة في ظل القيادة 

احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشـــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود. 
ورافق سموه حفظه اهلل في هذه الزيارة نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وأعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه. وكان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وصل والوفد الرســـمي املرافق لسموه في وقت سابق مطار أغادير 
في اململكة املغربية الشقيقة، حيث كان في استقبال سموه على ارض املطار أخوه 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض 

وعدد من أصحاب السمو امللكي األمراء ووالي مدينة أغادير محمد بوسعيد.

الصقلي: الصندوق الكويتي ساهم في تمويلالشامي: الكويت تحتل المرتبة الثانية بين الدول المستثمرة في المغرب
34 مشروعًا بـ 345 مليون دينار بالمغرب الرباط ـ كونا: أكد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات 

احلديثة املغربي أحمد رضا الشامي أهمية الزيارة احلالية لصاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صباح األحمد للمملكة املغربية الشقيقة 
في تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري الثنائي واالرتقاء بهذا 
التعاون إلى مســــتوى العالقات السياســــية املمتازة بني البلدين 

الشقيقني.
وأكد في تصريــــح لـ »كونا« »ان مثل هــــذه الزيارات رفيعة 
املستوى كانت دائما مفتاح خير وبشارة مين ملا فيه خير ومصلحة 
الشعبني والبلدين الشــــقيقني« وشدد على أن الزيارات املتبادلة 
الســــابقة لقائدي البلدين فتحت آفاقا واســــعة لتعاون أشمل في 

مجاالت متعددة ذات اهتمام مشترك.
وأعــــرب عن تطلع املغــــرب من خالل زيارة صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد للمغرب الى توسيع قاعدة التعاون 
االقتصادي والتجاري وتعميق العالقات املتميزة على املستوى 
السياسي بالتطابق التام في وجهات النظر حول القضايا العربية 

واإلسالمية والدولية.
وأوضح الوزير املغربي ان الكويت أصبحت بفضل رفع وتيرة 
استثماراتها وتوسيعها الى قطاعات واعدة في بالده حتتل املرتبة 
الثانية بني الدول املستثمرة في املغرب وذلك بفضل اقتحام الرأسمال 
الكويتي من خالل شــــركة »زين« لقطاع االتصاالت وخدماته في 
املغرب بحجم استثماري بلغ 2980 مليون يورو أي ما يعادل نسبة 

31% من شركة »ونا« املغربية لالتصاالت وهي الشركة األم.
وقال الشامي ان االستثمارات الكويتية في املغرب تشهد بفضل 
املجموعة املغربيةـ  الكويتية للتنمية التي أنشئت عام 1976 تطورا 

نوعيا في مختلف األنشــــطة القطاعية خاصة السياحة والعقار 
والصناعة املالية والبنوك.

وأشاد بجهود الصندوق الكويتي العربي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية في مواكبة التنمية باملغرب ومســــاهمته في متويل 
مشاريع رائدة وطموحة إلمداد املناطق النائية باملاء الصالح للشرب 
وشق الطرق وفك العزلة عن السكان في املناطق اجلبلية والوعرة 
وبناء السدود ومد قنوات الري وبناء املطارات واملوانئ والطرق 
الســــريعة. وأكد أن مصاحبة الكويت للمغرب في جهود التنمية 
وبرامجها التي تسطرها احلكومة ويرعاها العاهل املغربي امللك 
محمد السادس متواصلة بدعم قوي لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مشيرا إلى مساهمة صناديق التمويل الكويتية في 
هذه املشــــاريع التنموية التي ستعزز قريبا في مشاريع طموحة 

أطلقها املغرب.
وأثنى الشامي على مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد التي أطلقها بخصوص إنشــــاء صندوق لدعم املشــــاريع 
الصغرى واملتوسطة بالعالم العربي والتي أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أن املغرب بإمكانه 

االستفادة املباشرة من متويالته.
وفي شــــأن املبادالت التجارية بني املغرب والكويت قال وزير 
التجــــارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثــــة املغربي إن هذه 
املبادالت مؤهلة ملزيد من التطور ومرشحة على ضوء زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لرفع حجمها، مشيرا إلى أنه 
منذ العام 2006 حتى 2009 ســــجلت املبادالت التجارية التي ظل 

ميزانها راجحا لفائدة الكويت ارتفاعا بنسبة %11.8.

الرباطـ  كونا: رحبت وزيرة التنمية 
االجتماعية واألسرة والتضامن املغربية 
نزهة الصقلي أمس بالزيارة احلالية 
لصاحب السمو األمير الشيخ الصباح 

األحمد.
وأكدت الوزير املغربية في تصريح 
لــــ »كونا« أمـــس ان زيارة ســـموه 
لبلدها ستكون فتحا جديدا في تاريخ 
العالقات األخوية اجليدة بني البلدين 

الشقيقني.
وأعربت عن تطلعها الى ان تسفر 
الزيارة خالل لقاء صاحب السمو األمير 
الشيخ الصباح األحمد بأخيه امللك محمد 
الســـادس عن مبادرات أخرى جديدة 
طموحة ترتقي بالعالقات االقتصادية 
والتجاريـــة ملا فيه خيـــر ومصلحة 

الشعبني املغربي والكويتي.
الرائدة  الوزيـــرة األدوار  وأبرزت 
للبلدين الشقيقني حتت القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ الصباح 
األحمد وأخيه امللك محمد السادس في 
تعزيز التضامن العربي ونصرة القضايا 
العادلـــة لألمة العربية واإلســـالمية 
وفي مقدمتها قضية فلسطني والقدس 

الشـــريف، مشــــــيرة الى جهــودهما 
املادي واملعنـــوي للدفاع عن  بالدعم 
حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في 
نضاله املشروع من أجل حريته وبناء 
دولتـــه املســـتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.
وأثنت على مساهمات حضرة صاحب 
السمو األمير في مسيرات التنمية بالبالد 
العربية والتي تتميز بالعطاء الوفير 
التزامـــا من ســـموه مبواقف الكويت 
الداعمة عبر التاريـــخ للعمل العربي 
الوحدة والتنمية  املشـــترك من أجل 
وضمان عزة وكرامة أبناء األمة العربية 

بالنماء والرخاء.
الى  الوزيـــرة املغربية  وأشـــارت 
مساهمات صناديق التمويل الكويتية 
والرأسمال الكويتي في دعم مشاريع 
اقتصادية واجتماعية كبرى وبرامج 
طموحة في مخططـــات التنمية التي 
أقرتها احلكومة املغربية والتي تصب 
في خدمة املصالح املشتركة والعالقات 
الثنائيـــة املغربيـــة ـ الكويتية التي 

وصفتها بـ »املمتازة جدا«.
كما أشـــارت الـــى احلضور القوي 

الكويتي للتنمية  والفاعل للصندوق 
العربية باملغرب ومواكبته ومصاحبته 
لعدد من الورش التنموية التي ساهم 
الصندوق في متويلها ببالدها والتي 
مكنت املغرب من حتقيق نتائج متقدمة 
التنميـــة االقتصادية  في مؤشـــرات 
واالجتماعية قريبا من حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية السيما في ميادين شق 
الطرق وفك العزلة عن سكان املناطق 
النائية وتزويد األرياف بالكهرباء ومد 
قنـــوات الري للزراعـــة وبناء الطرق 
السيارة »السريعة« واملطارات واملوانئ 

والطاقة.
وأوضحـــت أن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية ساهم في 
متويل 34 مشـــروعا تنمـــويا يهدف 
إلى تعزيز البنى التحتية في املغرب 
بحجم اســـتثماري يفوق 345 مليون 
دينار، مشددة على أن كل املشاريع التي 
مت إجنازها أو هي قيد اإلنشاء بفضل 
متويل هذه الصندوق أو مبســـاهمات 
رأسمال كويتي »ناجحة وذات مردود 
اســـتثماري وحتقق األهداف املرجوة 

منها«.

صاحب السمو زار ضريح محمد الخامس في الرباط

األمير بحث مع العاهل المغربي دعم العمل العربي المشترك

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل زيارته لضريح محمد اخلامس في الرباط

صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز

صاحب السمو األمير لدى وصوله إلى القصر امللكي بالرباط وفي استقباله امللك محمد السادس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل املباحثات مع العاهل املغربي امللك محمد السادس بحضور الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والعاهل املغربي يستعرضان حرس الشرف

الكويت والمغرب وقعتا 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في جميع المجاالت الرباطـ  كونا: اقيمت في القصر 
امللكي في مدينة الرباط ظهر امس 
مراسم استقبال رسمية لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وذلك مبناسبة زيارة سموه الرسمية 

الى اململكة املغربية الشقيقة.
وكان في استقبال سموه اخوه 
اململكة  السادس ملك  امللك محمد 

املغربية الشقيقة.
املراسم بعزف السالم  وبدأت 
الوطني لــــكال البلدين بعدها قام 
سموه باستعراض طابور حرس 
الشــــرف كما مت اطــــالق 21 طلقة 
ترحيبية ثم قام سموه مبصافحة 
كبار املسؤولني في حكومة اململكة 
املغربية الشــــقيقة كما قام امللك 
الرسمي  الوفد  مبصافحة اعضاء 

املرافق لسموه.
هذا وعقدت املباحثات الرسمية 
بني اجلانبني ترأس فيها صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
اجلانــــب الكويتي في حني ترأس 
اجلانب املغربي اخوه امللك محمد 
الســــادس ملك اململكــــة املغربية 
الشقيقة وبحضور نائب رئيس 
احلرس الوطني الشــــيخ مشعل 

اجلابر والوفد املرافق لسموه.
العالقات  املباحثات  وتناولت 
االخويــــة املتميزة بــــني البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها 
على مختلف االصعدة على اسس 
متينة ملا فيه خير وصالح الشعبني 
التعاون  الشقيقني وتوسيع اطر 
املتنامي مبا يخدم املصالح املشتركة 
لكال البلدين وجتســــيدا للحرص 
املتواصل على تدعيم اواصر هذه 
العالقات مبا يعزز الشراكة القائمة 
بــــني الكويت واململكــــة املغربية 
الشقيقة في مختلف املجاالت ودعم 
العمل العربي املشترك مبا يحقق 
التكامل العربي املرجو، كما تناولت 
املباحثــــات القضايا ذات االهتمام 
املشــــترك وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
وبحضور صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وأخيه امللك 
محمد السادس ملك اململكة املغربية 
الشــــقيقة مت ظهر أمس في قصر 
الرياض بالعاصمة الرباط مراسم 
التوقيع على اتفاقيات ثنائية بني 
الكويت واململكة املغربية الشقيقة 

وهي كما يلي:
1 ـ مذكـــرة تفاهم بني حكومة 
الكويت وحكومة اململكة املغربية 
بشأن مساهمة الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في 
الفائق  القطار  متويل مشـــروع 
الســـرعة، وقعها عـــن اجلانب 

الكويتـــي نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس 
مجلس ادارة الصندوق الكويتي 
الشيخ د.محمد الصباح ووقعها 
عن اجلانب املغربي وزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون الطيب الفاسي 

الفهري.
2ـ  اتفاقية للتعاون األمني بني 
حكومة الكويت وحكومة اململكة 
املغربيـــة، وقعها عـــن اجلانب 
الكويتـــي نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمـــد الصبـــاح ووقعها عن 
اجلانب املغربي الطيب الشرقاوي 

وزير الداخلية.
3ـ  اتفاقيـــة الضمان اخلاصة 
باتفاقيـــة تطوير شـــبكة النقل 
الكهربائي للمناطـــق اجلنوبية 
للمملكة املغربية الشقيقة، وقعها 
عن اجلانب الكويتي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
ورئيس مجلس إدارة الصندوق 
الكويتي الشيخ د.محمد الصباح 
ووقعها عن اجلانب املغربي وزير 
االقتصاد واملاليـــة صالح الدين 

املزوار.
4ـ  اتفاقية للتعاون الصناعي 
بـــني حكومة الكويـــت وحكومة 
اململكة املغربية ووقعها عن اجلانب 
الكويتي مصطفى الشمالي وزير 
املالية ووقعها عن اجلانب املغربي 

العالقـــات األخويـــة القائمة بني 
الكويت واململكة املغربية والتي 
تتوطد وتزداد متانة بفضل رعاية 
البلدين صاحب  وتوجيه قائدي 
الشـــيخ صباح  الســـمو األمير 
األحمد وشقيقه جاللة امللك محمد 

السادس.
وشدد العنصر في مقابلة مع 
»كونا« في الرباط أمس على أن 
زيارة صاحب السمو األمير احلالية 
للمغرب ســـتكون فرصة جديدة 
في مسيرة العالقات الثنائية التي 
شهدت خالل خمس سنوات األخيرة 
طفرة نوعية نحو األمام في مجال 
املبادالت االقتصادية والتجارية 
وتوسيع حجم االستثمارات لتأكيد 
العالقات احلميمية واألخوية بني 

البلدين الشقيقني.
وأشار وزير الدولة املغربي الى 
الرصيد التاريخي للعالقات املغربية 

اخلمس االخيرة انطلق التعاون 
االقتصادي بني البلدين الشقيقني 
بوتيرة اسرع يتقدم نحو االحسن 
بفضل االقبال الكبير للرأســـمال 
الكويتي على االستثمار في املغرب 
الســـيما في قطاعات الســـياحة 

والعقار واخلدمات البنكية.
وابرز الدور االيجابي والكبير 
التمويل  الذي يقوم به صندوق 
القروض  الكويتي مـــن خـــالل 
املمنوحـــة للمغـــرب بشـــروط 
تفضيلية وامتيازات خاصة ملواكبة 
التي تقررها  الكبرى  املشـــاريع 

احلكومة املغربية.
واوضح املسؤول البرملاني ان 
افاق التعاون االقتصادي املغربي 
- الكويتـــي تبقى واعدة في ظل 
التفاهم املطلق  استمرار عالقات 
بني حكومتي البلدين التي تستمد 
مرجعياتها من التوجيهات السديدة 
واألفكار النيرة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وشقيقه العاهل املغربي امللك محمد 

السادس.
فـــي االطار نفســـه اكد وزير 
العمـــل والتكويـــن املهني جمال 
أغماني أن زيارة صاحب السمو 
الشـــيخ صبـــاح األحمد  األمير 
احلالية للمغرب ستعطي دفعة 
جديدة قويـــة للعالقات الثنائية 
املرشـــحة أكثر لتعاون أكبر في 

احمد رضا الشامي وزير الصناعة 
والتكنولوجيات احلديثة.

وعلى شـــرف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أقام امللك 
محمد السادس ملك اململكة املغربية 
الشـــقيقة مأدبة غداء ظهر أمس 
في قصر الرياض وذلك مبناسبة 

زيارة سموه.
الســـمو االمير  وقام صاحب 
الشيخ صباح االحمد صباح امس 
بزيارة الى ضريح محمد اخلامس 

في العاصمة الرباط.
وقد رافق سموه نائب رئيس 
احلرس الوطني الشـــيخ مشعل 
االحمد واعضاء الوفد الرســـمي 

املرافق.
وكان صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد والوفد 
املرافق لسموه وصل  الرســـمي 
مســـاء امس االول مطار الرباط 
الدولي وذلك في زيارة رســـمية 

للمملكة املغربية الشقيقة.
وكان في استقبال سموه على 
ارض املطار صاحب السمو امللكي 
االمير موالي رشيد وعدد من كبار 
املسؤولني في احلكومة املغربية 
وســـفيرنا لدى اململكة املغربية 

الشقيقة شمالن الرومي.
الدولة  إلى ذلـــك أكد وزيـــر 
العنصر متانة  املغربي امحنـــد 

الرائعـــة والتعاون  باالجنازات 
األمثل لعقد شراكة إستراتيجية 
في تاريـــخ العالقات بني املغرب 
والكويـــت اللذين يجمعهما أكثر 
مما يفرقهما من قواسم سياسية 
واقتصادية واجتماعية وحضارية 

ثقافية مشتركة.
بـــدوره رحب نائـــب رئيس 
الغرفة العليـــا للبرملان املغربي 
)مجلس النواب( النائب احلسن 
الداودي بزيارة صاحب الســـمو 
الشـــيخ صبـــاح األحمد  األمير 
مؤكدا أن زيارة ســـموه ستجدد 
العالقات الثنائية في شتى املجاالت 
وتفتح أفقا واسعا لتعاون شامل 
الداودي في لقاء  متطور. وشدد 
مـــع »كونا« في الربـــاط على ان 
الكويتية  العالقات املغربيـــة - 
أخوية صادقة مبنية على التفاهم 
املطلق وتنسيق املواقف والتشاور 
الدائم حول جميع القضايا التي 
تهم البلدين الشقيقني. واوضح ان 
الزيارات املتبادلة للوفود رفيعة 
املســـتوى كانت دائما تصب في 
الثنائي  التعـــاون  اجتاه تعزيز 
والتقدم به إلى األمام السيما في 
املجاالت االقتصادية والتجارية 
التي ما تزال دون مستوى العالقات 
املمتازة والنموذجية  السياسية 

بني املغرب والكويت.
وأشار إلى انه خالل السنوات 

ـ الكويتية التي متيزت على الدوام 
بالتفاهم املطلق وتطابق وجهات 
النظر حول القضايا ذات االهتمام 
املشترك مبرزا الدور الذي لعبته 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا في 
تعزيز التضامن العربي والدفاع 
عن القضايا القومية ورأب الصدع 

بني األشقاء.
كما ابرز دعم التنمية عبر العالم 
لفائدة الشعوب والبلدان السائرة 
في طريق النمو من خالل صناديق 
الكويتية وفي مقدمتها  التمويل 
صنـــدوق التنميـــة االقتصادية 

العربية.
وأوضح ان العهد اجلديد مّكن 
البلدين حتت القيادة الرشـــيدة 
حلضرة صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد وشقيقه 
العاهـــل املغربـــي امللـــك محمد 
السادس من فتح صفحة مشرقة 

صاحب السمو زار األمير سلطان بن عبدالعزيز 
في مقر إقامته بمدينة أغادير المغربية

شتى املجاالت السيما في مجالي 
التعاون االقتصادي والتجاري.

وابرز الوزير املغربي في مقابلة 
مع »كونا« تطور العالقات الثنائية 
بني املغـــرب والكويت منذ ربط 
العالقات الديبلوماســـية بينهما 

مطلع ستينيات القرن املاضي.
واشار الى أن العالقات شهدت 
في العهد اجلديد الذي تولى فيه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم في الكويت 
وتربع شقيقه العاهل املغربي امللك 
محمد السادس على العرش طفرة 
نوعية متيزت باحلضور املكثف 
لالســـتثمارات الكويتية والدعم 
التمويل  القوي مـــن صناديـــق 
التنمية في  الكويتية ملشـــاريع 

املغرب.
وأوضح أن مصاحبة الرأسمال 
الكويتي سواء في االستثمارات 
العمومية أو االستثمارات املباشرة 
البنى  التنمية وتعزيز  ملشاريع 
التحتية من مطارات وموانئ وطرق 
ســـريعة ومد قنوات الري وبناء 
السدود في بالده مكن املغرب من 
خلق االف فرص العمل وســـاهم 
في جهود التنمية البشرية التي 
ترعاها احلكومة املغربية من اجل 
محاربة الفقر واالقصاء مشيدا في 
هذا الشأن مبساهمات الصندوق 

الكويتي للتنمية العربية.

الكويت هنأت تشيلي بعملية إنقاذ عمال المناجم
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
سيبس��تيان بينيرا - رئيس جمهورية تش��يلي الصديقة عبر فيها س��موه 
عن خالص تهانيه مبناس��بة جن��اح عملية إنقاذ عم��ال املناجم احملاصرين 
وانتش��الهم بسالم وانتهاء هذه املأساة اإلنسانية، متمنيا سموه لهم الصحة 
والعافية. كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيات تهنئة مماثلة.


