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الجمعية العامة القنصلية الثالثة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة
الموريتانية
مكنت الجمعية العامة القنصصصلصيصة الصثصالصثصة
الصصتصصد عصصقصصنت ا ثصصنصصي ص  21مصصارم م ص
انتخاب السين أحمصن اصااصا ولصن أعصلصد فصد
منصب الرئيم وجمصيصا اضعءصال الص يص
يشصصكصصلصصو الصصمصصكصصتصصب الصصتصصن ص صصي ص لصصل ص صصتصصرة
 ،1111-1122وأعءال الجمعية العامة
القنصلية.
وقن تميز ح ل افتصتصاا الصجصمصعصيصة الصعصامصة
األقال كصلصمصة مص وصرر وزيصر الصاصتصرول
والواقة والمعان السين محمصن ولصن عصاصن
ال تاا ،وزير التجارة والصناعة والسياحة وكالة ،حيث أكن أ "غرفة الصتصجصارة والصصنصاعصة والصزراعصة
الموريتانية تلعب نورا رائنا اليوم على المستوى الووند واإلقليمد والنولد".
وهك ا  ،اعن و يتي على رأم الغرفة  ،سلم الرئيم المنتهية و يته محمنو ولن محمن محمون الشعصلصة
للرئيم الجنين أحمن اااا ولن أعلد وفريقه المنتخب.
وقن عار الرئيم السااق ع امتنانه لجميا العاملي  ،ومنتخاد وأعءال مجلم الغرفة كمصا عصاصر عص
خالص شكره لل اعلي ا قتصانيي والسلوات العمومية وممثلد المنظمات النولية والسلك النالوماسصد
وشركال التنمية اآلخري لما قنموه م مساعنة و نعم للغرفة.
وقال الرئيم المنتخب الجنين إنه سيواصل العمل المتميز ال
غرفة قوية ونيناميكية وجعلها شريكا تجاريا مقراا.

قنمه السين محمنو محمن محمون لصاصنصال

وتم افتتاا الجمعية العمومية الثالثة احءور وزير الاترول والواقة والمعان  ،السيصن مصحصمصن ولصن عصاصن
ال تاا ،وزير التجارة والصناعة التقلينية والسياحة وكالة ،ووزيرة الزراعة ،ووزير الشغل والصتصكصويص
المهند وتقنيات المعلومات وا تصا ت ،ومحافظ الانك المركز  ،ووالصد و يصة انصواكشصوو الصغصراصيصة،
ورئيسة المجموعة الحءرية لنواكشوو ،ورئيم اتحان أرااب العمل الموريتانييص  ،ومصمصثصلصد الصاصعصثصات
النالوماسية المعتمنة فد موريتانيا.
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يوم 18أبريل :المنتدى
االقتصادي العربي البرازيلي في
ساو باولو  -البرازيل
اإلصدار الثاني من االستثمار
في منتدى المنطقة الحرة
من  8إلى  3في نواذيبو

الدورة الثانية عشرة لمجلس
األعمال الروسي العربي
والمعرض الدولي الرابع
للمعرض العربي لعام 8102
من  83إلى  82في موسكو -
روسيا
المنتدى االقتصادي األفريقي
من  83إلى  82في تونس -
تونس

زيارة اعثة نالوماسية سونانية
استقال الرئيم أحمن اااا اعليه يوم  21مصارم  1122اصعصثصة
نالوماسية سونانية ارئاسة س ير جمهصوريصة السصونا سصعصانة
السين االل فسم هللا صنيق ارفقة القنصل السين نور الني أحمن
حامن والملحق الثاند للس ارة السين الشيخ أحصمصن الصاصشصيصر فصد
مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الصمصوريصتصانصيصة .وتصمصت
ه ه المقاالة احءور اضمي العام السين وا عان العزيز.
فد اناية تصريحاته هنأ س ير جمهورية السونا سعانة السصيصن
االل قسم هللا صنيق الرئيم أحمن اااا ولن أعلد على انصتصخصااصه
لرئاسة الغرفة التد وص ها اأنها "شريك أساسد فد الصعصالقصات
ا قصصصصتصصصصصصصصصصصانيصصصصصة اصصصصصيصصصصص مصصصصصوريصصصصصتصصصصصانصصصصصيصصصصصا والسصصصصصونا ".
وتركزت المناقشات اي الورفي على حجم التجارة اي الالني  .ونعا الرئيم أحمن اصااصا ولصن أعصلصد رجصال اآلمصال السصونانصيصيص إلصى
استكشار السوق الموريتاند م أجل تنمية التجارة الاينية اضفريقية.
كما أولا الس ير السوناند االل قسم هللا صنيق رئيم الغرفة على مشروع معرض المنتجات السونانية الص
اضمر ال سيتيح ال رصة لتقييم اهتمام المستهلكي الموريتانيي االمنتجات السونانية.

سصيصقصام فصد نصواكشصوو،

رئيم الغرفة يستقال سعانة س ير فرنسا
استقال الرئيم أحمن اااا ولن أعلصد رئصيصم الصغصرفصة
س صيصر فصرنسصا سصعصانة السصيصن جصويصل مصايصر يصرافصقصه
المستشار ا قتصصان فصد السص صارة السصيصن فصالصيصر
أل يم يوم  11مارم  1122امقر غصرفصة الصتصجصارة
والصناعة والزراعة الموريتانيصة .وحءصر الصجصلصسصة
ا مي العام السين وا عان العزيز.
وهنأ الس ير جويل ماير الرئيم أحمن اااا ولن أعصلصد
على انصتصخصااصه رئصيصسصا لصلصغصرفصة .وأشصان اصالصعصالقصات
الممتازة القائمة اي الس ارة ال رنسية فد موريتانيصا
وغرفة التجارة والصناعة والزراعة .وهد العصالقصات
التد تمت تصرجصمصتصهصا عصلصى مصر السصنصيص مص خصالل
المشاريا والارامج المنعومة م الوكالة ال صرنسصيصة
للتنمية.
وأشان الرئيم أحمن اااا ولن أعلد االنور ال لعاته الس ارة فد تووير التاانل ،وأشار إلى أ عمله جزل م استمرارية نيناميكصيصة
المشاريا الجارية ،اما فد لك الشراكة ما غرفة التجارة القنصلية الموريتانية.
وأخيرا ،أشار سعانة الس ير إلى الزيارة التد سيقوم اها وفن م رجال اضعمال ال رنسيي فد يوليو ،متمنيصا نعصم الصغصرفصة فصد هص ا
الصنن.
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