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الشيخ عزام الصباح ومستشار رئيس الوزراء البحريني وبعض احلضور خالل اللقاء

الشيخ فيصل احلمود

عزام الصباح التقى مستشار رئيس الوزراء البحريني: 
التالحم الخليجي الحصن الحصين في ظل المتغيرات السريعة والمتداخلة

املنامةـ  كونا: اكد سفيرنا لدى البحرين الشيخ عزام الصباح امس 
اهمية التالحم اخلليجي في ظل املتغيرات السريعة واملتداخلة.

وقال الشـــيخ عزام الصباح خالل استقباله ملستشار رئيس 
الوزراء البحريني واملرشح ملنصب االمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية محمـــد املطوع ان التالحم اخلليجي هو 
احلصن احلصني في ظل املتغيرات السريعة واملتداخلة مؤكدا 

أن املنظومة اخلليجية جزء من األمة العربية.
واضـــاف ان اي تعزيز لهذه املنظومة هـــو تعزيز للعمل العربي 
املشترك وأن ملجلس التعاون دورا كبيرا في وحدة الصف ولم الشمل 

لدول اخلليج والدول العربية.
وحضر لقاء الشيخ عزام الصباح ومستشار رئيس الوزراء البحريني 

عدد من سفراء دول اخلليج والسفراء العرب في مملكة البحرين.

الحمود يؤكد دعم 
الكويت للقضية 

الفلسطينية

الكالي: العالقات 
الكويتية ـ البوسنية 
من أفضل العالقات 

أشـــاد وزيـــر اخلارجيـــة 
البوســـني سفني الكالي امس 
بالعالقات الكويتيةـ  البوسنية 
ووصفهـــا بأنهـــا »متطورة« 
وتعتبر مـــن أفضل العالقات 
التواصل  الســـتمراريتها في 

وتبادل اآلراء.
وقـــال الـــكالي ان عالقات 
البلدين تسير من »حسن إلى 
أحسن« وذلك بفضل التواصل 
الدائم الذي يشهده البلدان في 
مختلف املجاالت، كما انها تعد 
منوذجية بســـبب استمرارية 
التواصل بني مسؤولي البلدين 
وان سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد يرافقه وفد كبير 
زار في نوفمبر املاضي البوسنة 
العالقات  في إطـــار تعزيـــز 

الثنائية.
وردا على سؤال حول أهم 
االتفاقيـــات التـــي وقعت بني 
اجلانبـــني ومدى انســـجامها 
مـــع متطلباتهمـــا وهل ميكن 
االســـتفادة منها أكثر لتعزيز 
فرص االســـتثمار قال وزير 
خارجية البوسنة ان هناك عددا 
من االتفاقيات مت تفعيلها والعمل 
بها خالل الفترة املاضية، خاصة 
فيما يتعلق باالستثمارات وان 
الكويت ان لم تكن االولى التي 
تستثمر في البوسنة فبال شك 
انها من الدول التي بادرت الى 
االســـتثمار، خاصة في إعادة 
إعمار البوســـنة التي دمرتها 

احلرب.
وأعرب عن بالغ ســـعادته 
وامتنان بالده مبـــا قامت به 
الكويت من تقدمي املساعدات 
ومدها يد العـــون لبالده بعد 
احلـــرب التي دمـــرت الكثير 
التحيـــة من خالل  البنى  من 
املساعدات التي قدمها الصندوق 
الى  الكويتي للتنميـــة، الفتا 
ان الكويـــت لعبت دورا مهما 
وحيويا في إعادة احلياة الى 

البوسنة.
وأضاف »يحذونا األمل حاليا 
لدعوة عدد من املســـتثمرين 
ورجال االعمـــال للدخول الى 
البوسنية لالستثمار  السوق 
فيها، مشيرا الى انه مت تكييف 
جميع القوانني لكي تتالءم مع 
ما يطلبه املســـتثمر األجنبي 
اضافة الى ان بالده وفرت كل 
التي  التسهيالت والضمانات 
من شأنها ان تعزز من فرص 
االستثمار من خالل سن قوانني 
جديدة تترك للمستثمر حرية 
احلركة ونقل رؤوس األموال.

أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصــــل احلمود دعــــم الكويت 
اميرا وحكومة وشعبا للشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال خالل لقاء أجراه معه 
تلفزيون فلســــطني ان الشعب 
الدعم  الفلسطيني يستحق كل 
لتعزيز صموده على ارضه ونيل 

حقوقه الوطنية املشروعة.
واشار الشيخ فيصل احلمود 
الــــى الدعم املالي الــــذي تقدمه 
الكويت لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئني »االونروا« واجلمعيات 
اخليرية الفلسطينية الستمرار 
صمود الفلسطينيني على ارضهم 
وتخفيف معاناتهم في مناطق 
اللجوء. كما تطرق الى املشاركات 
الرسمية والشعبية الكويتية في 
انشطة القدس عاصمة للثقافة 
االســــالمية. دعا الشيخ فيصل 
احلمود الشعب الفلسطيني الى 
انهاء االنقسام وتوحيد الصفوف 

حرصا على قضيته الوطنية.


