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املستشار راشد احلماد خالل لقائه السفير حمادي ولد أميمو

روضان الروضان

الحماد لتعزيز العالقات 
والتعاون الثنائي بين الكويت وموريتانيا

الروضان بحث مع السفير البريطاني القضايا 
السياسية على الساحتين اإلقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
باإلنابة روضان الروضان في مكتبه بقصر السيف أمس سفير 

بريطانيا لدى الكويت فرانك بيكر.
وبحث الوزير الروضان مع السفير بيكر سبل تعزيز العالقات 
الثنائية والتعاون املش���ترك بني البلدي���ن في جميع املجاالت 
اضافة الى القضايا السياسية التي تشهدها الساحتني االقليمية 

والدولية.
وأشاد الوزير الروضان خالل اللقاء بالعالقات التاريخية بني 
البلدين الصديقني، مشيرا الى احتفال الكويت مبرور خمسني 

عاما على االستقالل من بريطانيا.
وأكد الروضان حرص الكويت على دعم استمرار هذه العالقات 

املتميزة بني البلدين.

بحث نائب رئيس مجلس 
القانونية  الوزراء للش���ؤون 
ووزير العدل ووزير األوق�����اف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد امس مع السفير 
املوريتاني لدى البالد حمادي ولد 
اميمو اوجه التعاون االسالمي 

املشترك بني البلدين.
وقال���ت وزارة االوق���اف 
والشؤون االسالمية في بيان 
صحاف���ي امس ان���ه مت خالل 
اللقاء االطالع على االنش���طة 
واالجن���ازات االس���المية في 
موريتاني���ا والعم���ل عل���ى 

تطوير س���بل تبادل اخلبرات 
بني البلدين.

واشار البيان الى ان الوزير 
احلم���اد ش���دد عل���ى تعزيز 
العالقات والتعاون الثنائي بني 
الكويت واجلمهورية االسالمية 

املوريتانية.

رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري خالل لقائه مع السفير عبدالعال القناعي

القناعي أقام مأدبة عشاء على شرف الحريري

بيروت � كونا: بحث سفيرنا لدى لبنان عبدالعال 
القناعي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 

العالقات املميزة التي جتمع الكويت ولبنان.
جاء ذلك خالل مأدبة عشاء اقامها السفير القناعي 
على شرف رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 

في مقر سفارتنا في بيروت.

وقال القناعي في تصريح ل� »كونا« انه جرى 
خالل املناسبة تبادل اآلراء واالفكار عن العالقات 

املميزة بني الكويت ولبنان.
وحضرت املأدبة وجوه سياسية لبنانية بارزة 
من بينها رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة 

وعدد من الوزراء والنواب.

العجمي بحث مع المسؤولين في الوس
آفاق التعاون االقتصادي والتجاري

أبدى ارتياحة لتطور العالقات بين البلدين

� كون����ا: قام  كواالملب����ور 
سفيرنا لدى تايلند واحملال الى 
كل من الوس وكمبوديا حفيظ 
العجمي بزيارة عاصمة الوس 
فينتيان لوداع املسؤولني هناك 
بعد انتهاء فترة عمله كسفير 

محال الى الوس.
وذكر العجمي في تصريح 
هاتف����ي ل� »كون����ا« أمس انه 
التق����ى هن����اك بنائب رئيس 
الوس بونان����غ ووراش����يت 
ورئي����س الوزراء بواس����ون 
بوبافان ونائب وزير اخلارجية 

بونغساواد بوفها.
وأضاف انه مت خالل هذه اللقاءات استعراض 
العالقات الطيبة بني البلدين الصديقني، مستذكرا 
الزي����ارة الناجحة التي قام بها س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى الوس 
عام 2008 والتي متخ����ض عنها التوقيع على 
العديد من االتفاقيات واملش����اريع االقتصادية 

والتنموية املشتركة.
وأشار الى ان هذه الزيارة ستؤدي الى فتح 

آف����اق التع����اون االقتصادي 
والتج����اري مس����تقبال ب����ني 
البلدين، مفي����دا بأنه تبعها 
افتت����اح س����فارة الوس في 
الكويت على مستوى السفير 
وكذلك قي����ام رئيس الوزراء 
في الوس بزيارة رسمية الى 

الكويت عام 2009.
الس����فير العجمي  وأبدى 
ارتياحه العميق ملا تش����هده 
الثنائية من تطور  العالقات 
ومنو مس����تمرين، معربا عن 
فخره بكونه اول سفير للكويت 
ل����دى الوس موجها الش����كر 
والتقدير الى قيادة الوس على تطوير التعاون 

املشترك بني البلدين.
كما أشاد بالتعاون امللموس من قبل وزارة 
اخلارجية في الوس ملا قام بها املسؤولون فيها 
من تعاون مع س����فارة الكويت االمر الذي كان 
له ابلغ االثر في تسهيل مهمته، مؤكدا ضرورة 
بذل جميع املساعي واجلهود لدفع هذه العالقات 

الى األمام.

السفير حفيظ العجمي


