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األمير استقبل وفد الغرفة: للقطاع الخاص دور مهم في تنمية االقتصاد الوطني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
السيف صباح امس مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
السابق د.علي الشمالن واعضاء مجلس االدارة السابقني، 

متمنيا لهم سموه كل التوفيق والنجاح.
كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح امس رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب لبيت االس����تثمار العاملي 
مها الغنيم والرئيس التنفيذي بدر الس����ميط حيث اهديا 
س����موه كتابا حمل عنوان »حتويل الكويت إلى مركز مالي 
خطة كاملة لتحقيق الرؤية«، وحضر املقابلتني نائب وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس سفير جمهورية مصر العربية 

الشقيقة لدى الكويت طاهر فرحات.
كما استقبل س����موه بقصر السيف صباح أمس رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكوي����ت علي الغامن والنائب األول 
للرئيس خالد الصقر والنائب الثاني للرئيس عبدالوهاب 
ال����وزان وأعضاء مجلس اإلدارة حيث أهدوا س����موه هدية 
تذكارية وذلك مبناسبة االحتفاالت الوطنية الرسمية للكويت 
بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين لعيد التحرير 
وذكرى مرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم. وأعرب سموه عن شكره لهذه املبادرة، مؤكدا 
سموه على أهمية دور ومساهمات القطاع اخلاص في تنمية 
االقتصاد الوطني وأهمية التعاون والتنسيق مع األجهزة 
املعنية لتعزيز اجلهود املشتركة من اجل حتقيق األهداف 
التنموية املنش����ودة، وحضر املقابلتني نائب وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
وبعد االستقبال من طرف صاحب السمو األمير أكد رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن ان جميع أعضاء 
غرفة جتارة وصناعة الكويت تشرفوا بلقاء صاحب السمو 
األمير حيث كان الهدف من اللقاء تقدمي التهنئة مبناس����بة 
مرور 50 عاما على استقالل الكويت و20 سنة على حتريرها 
وخمس سنوات على تولي صاحب السمو األمير قيادة هذا 
البل����د. وقال ان اجلميع حريصون كل احلرص على إطالع 
صاحب السمو األمير على ما حصل من تطورات اقتصادية 
في الكويت، مش����ددا على حرص الغرفة على التعاون مع 
احلكومة واألخذ بتوجيهات صاحب الس����مو األمير لوضع 

الكويت كمركز مالي واقتصادي في املنطقة.
وأش����ار الى ان الغرفة بدأت بالفعل في املراحل املتقدمة 
جدا، وان شاء اهلل، في القريب ستصل إلى هذا الهدف، مشيدا 
في الوقت ذاته بأن صاحب السمو األمير كان قد أبدى بعض 

التعليمات واملالحظات وبعض اإلشادات »ونحن نعتز بهذا 
ونتمنى ان شاء اهلل في القريب العاجل ان نحتفل كلنا فعال 
في الكويت بالوصول الى مستوى عال جدا بالنسبة للوضع 

االقتصادي واملالي في منطقة اخلليج«.
من جانبه أع����رب عضو غرفة جتارة وصناعة الكويت 
خالد املضاحكة عن تش����رفه مبقابلة صاحب السمو األمير 
ومقابلة سمو ولي العهد أمس، مشيرا إلى ان املقابلة كانت 
وهلل احلمد طيبة جدا ومتت اإلشادة فيها بالغرفة واجنازات 
القط����اع اخلاص حيث حث صاحب الس����مو األمير القطاع 

اخلاص على بذل مجهود في إجناح املسيرة.
وأكد ان املقابلة للمباركة لصاحب الس����مو األمير على 
األعياد الوطنية للكوي����ت احلبيبة والتي يرى من خاللها 

اجلميع تالحم األسرة الواحدة بالكويت.
وقال انهم لقوا من صاحب السمو األمير كل احملبة، مبينا 
ان من أهم أولويات القطاع اخلاص وغرفة جتارة وصناعة 

الكويت التقدم في املجال االقتصادي في الكويت.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس����يف ظهر امس رئيس حترير صحيفة الصباح 
د.ب����ركات عوض الهبيدان حيث اهدى س����موه كتابا حمل 

عنوان »أمير في وجدان العالم«.

غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة سيد يوسف رضا جيالني والوفد املرافق له 
البالد بعد زيارة رسمية استغرقت يومني بدعوة من 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وكان في وداعه على ارض مطار الكويت الدولي 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب 
وزير ش����ؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح 
ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وعدد من 
الشيوخ والوزراء واحملافظني واملستشارين بديوان 
س����مو رئيس مجلس ال����وزراء وكبار قادة اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني وكبار املسؤولني بالدولة 
وعميد السلك الديبلوماسي باإلنابة سفير جمهورية 

الصومال لدى الكويت وسفيرا البلدين.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد عقد في اخليمة األميرية بقصر بيان مس����اء 
أمس األول جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء 
جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة سيد يوسف 

رضا جيالني.
وتناول����ت املباحثات التي جرت في أجواء ودية 
عكست الروابط التاريخية املتميزة بني البلدين العديد 
من القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك 
إضافة الى بحث س����بل تعزي����ز وتطوير العالقات 

الثنائي����ة وتدعيم التعاون في مختلف املجاالت مبا 
يحقق مصالح الشعبني الصديقني.

حضر املباحثات النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ورئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي ووزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل ووزير 
املالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ووزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ووكيل وزارة اخلارجية السفير خالد 
اجلاراهلل ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخة اعتماد اخلالد وكبار املسؤولني في الطيران 
املدن����ي والصندوق الكويت����ي للتنمية االقتصادية 
العربية والهيئة العامة لالستثمار ووزارة اخلارجية 
وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفيرنا لدى 

جمهورية باكستان اإلسالمية نواف العنزي.
كما حضر املباحثات الوفد الرسمي املرافق لرئيس 

وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة.
وعقب املباحثات وقع اجلانبان اتفاقية لتشجيع 
وحماية االستثمارات وقعها عن حكومة الكويت وزير 
املالية مصطفى الش����مالي وعن حكومة جمهورية 
باكستان اإلسالمية وزير الدولة ورئيس االستثمار 

سليم مانديفواله.

تلقى نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية تركيا احمد داود أوغلو تتصل 

بالعالقات بني البلدين وبحث سبل تطويرها.

كما تلقى الش���يخ د.محمد الصباح رسالتني 
مماثلتني من كل من وزير اخلارجية والتجارة في 
اإلكوادور ريكاردو باتينيو آروتا ووزير اخلارجية 

والتعاون الدولي في كمبوديا هور نامهونغ.

بشرى الزين
يصل الى الكويت اليوم رئيس الوزراء العراقي 
نوري املالكي في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة 
من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. 
وأفاد مصدر ديبلوماس���ي ل� »األنباء« بأن زيارة 
املالكي تأتي لبحث القضايا وامللفات التي لم يتم 

حسمها بني الكويت والعراق واستكماال للزيارة 
التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد الى بغداد في يناير املاضي، حيث 
بحث س���موه خاللها مع نظيره العراقي القضايا 
الثنائية واتفقا على تش���كيل جلنة وزارية عليا 

لبحث امللفات املتبقية بني البلدين.

صاحب السمو التقى الشمالن وأعضاء مجلس إدارة »التقدم العلمي« السابقين والسفير المصري ورئيس تحرير صحيفة »الصباح«

صاح�ب الس�مو تس�ّلم كتاب�ًا حول »تحوي�ل الكوي�ت إلى مرك�ز مال�ي.. خطة كامل�ة لتحقي�ق الرؤية« م�ن مه�ا الغنيم وبدر الس�ميط

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال علي الشمالن واعضاء مجلس إدارة التقدم العلمي السابقني

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل جلسة املباحثات

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه السفير املصري طاهر فرحات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم هدية تذكارية من علي الغامن وخالد الصقر وعبدالوهاب الوزان ووفد غرفة التجارة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم الدراسة من مها الغنيم وبدر السميط وأعضاء مجلس إدارة بيت االستثمار العاملي

املستشار راشد احلماد والشيخ علي العبداهلل وعبداهلل الفارس في جولة داخل املعرض

رئيس الوزراء بحث مع نظيره الباكستاني
التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

محمد الصباح تلقى 3 رسائل خطية

المالكي في الكويت اليوم

ولي العهد اطلع على دراسة لتحويل الكويت
 لمركز مالي وتجاري من بيت االستثمار العالمي

التحرير وخمس���ة اعوام على 
الس���مو االمير  تولي صاحب 

مقاليد احلكم.
واشاد سموه بالدور احملوري 
والهام للغرفة في دفع مسيرة 
التنمية االقتصادية والنهضة 
التجارية للكوي���ت كما حثهم 
سموه على مواصلة العمل خلدمة 

وطنهم وتقدمه وازدهاره.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

الفيصل الصباح.
واس���تقبل سمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد بقصر 
الس���يف صباح امس د.بركات 
عوض الرشيدي رئيس مجلس 
ادارة قن���اة الصباح االخبارية 
ورئيس حترير جريدة الصباح 
حيث اهدى سموه كتابا بعنوان 

»امير في وجدان العالم«.
وقد شكره سموه متمنيا له 

التوفيق والنجاح.

الكويت الهداء قطعة كريستال 
مبناسبة مرور خمسني عاما على 
االستقالل وعشرين عاما على 

ديوانه بقصر الس���يف صباح 
امس رئي���س واعضاء مجلس 
ادارة غرفة جت���ارة وصناعة 

الفيصل الصباح.
كما اس���تقبل س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد في 

الكثير من اهدافها من خالل املناصب 
التي توالها والتي جعلت سموه من 
اكثر قيادات العالم في الديبلوماسية 
والعالقات الدولية والتعرف على 

دول العالم وشعوبها«.
وأكد انه منذ تولي سمو األمير 
مقالي����د احلكم وهو يس����عى الى 
مواصلة مسيرة االستقالل والبناء 
والتطوير ومواجهة التحديات من 

أن ذكرى االحتفاالت الوطنية متثل 
محطات مهمة وصورا مضيئة في 
مسيرة استقالل الكويت واجلهود 
التي بذله����ا حكامها خ����الل هذه 

املسيرة اخلالدة.
وق����ال ان احلديث عن صاحب 
الس����مو األمير يتطلب الكثير من 
الوقفات »فقد عاصر سموه بناء 
الدولة احلديثة وساهم في حتقيق 

العبداهلل الصباح في كلمته بأصدق 
التهاني والتبريكات لسمو األمير 
وس����مو ولي العهد وجميع أبناء 
الشعب مبناس����بة أعياد الكويت 

الوطنية.
العبداهلل »شهداء  واس����تذكر 
الذي����ن ضحوا  األب����رار  الكويت 
بأرواحهم وسطروا مالحم رائدة من 
اجل تراب الكويت الغالي« مضيفا 

العهد  استقبل س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
العاملي مها  لبيت االس���تثمار 
الغنيم والرئيس التنفيذي لبيت 
االستثمار العاملي بدر السميط 
واعضاء مجلس االدارة حيث 
قدموا لس���موه دراسة شاملة 
لتحقيق الرؤية السامية لصاحب 
السمو االمير في حتويل الكويت 

الى مركز مالي وجتاري.
وقد شكرهم سموه مشيدا 
بجهود القائمني على اعداد هذه 
الدراس���ة متمنيا ان تسهم في 
التق���دم واالزدهار  دفع عجلة 
الش���املة  التنمية  وحتقي���ق 
واالنتق���ال بالكويت الى مركز 
مالي وجتاري متقدم بني مصاف 

دول العالم.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

حسين البريكان
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد ان »أغلى 
ما منلك في هذه احلياة الدنيا هي 
دولتنا الكويت التي نسأل اهلل لها 

التوفيق واالزدهار«.
جاء ذلك خالل حضور الوزير 
احلماد انطالقة مهرجان محافظة 
مبارك الكبير مبناسبة احتفاالت 
البالد بأعياده����ا الوطنية والذي 
رعاه احملافظ الشيخ علي العبداهلل 
الفريق  وبحضور محافظ حولي 

متقاعد عبداهلل الفارس.
وفي تصريح للصحافيني في 
املعرض املصاحب للمهرجان عقب 
االفتتاح توجه احلماد الى الباري 
عز وجل بالدعاء بأن يتغمد شهداء 
الكويت األبرار بالرحمة واملغفرة 
ولكل من قدم نفسه وروحه وماله 
فداء للكويت وأن يستمر العطاء 
والوف����اء واحملبة ب����ني املواطنني 
وقياداتهم السياس����ية العليا في 
ظل العط����اء الرباني الذي يتمتع 

به الوطن من رخاء وأمن وأمان.
من جهته، تقدم الش����يخ علي 

الثاقبة  خالل احلكمة والبصيرة 
والعمل على تثبيتها لتكون الكويت 
منوذجا في الدميوقراطية واالنفتاح 
والتميز وبناء اإلنسان مبا يحقق 

له اخلير واالزدهار.
واستذكر العبداهلل دور سموه 
الرائد في »جمع الكلمة ولم الشمل 
العربي وطرح املبادرات اخلالقة على 
الكثير  جميع األصعدة ومعاجلة 
العربية واإلسالمية  القضايا  من 
واالهتمام بالوحدة الوطنية لشعب 

الكويت«.
وأعرب عن ش����عوره بالفخر 
واالعت����زاز في ه����ذه االحتفاالت 
الوطنية ملا حققته مسيرة االستقالل 
والتحرير والنهضة والوفاء ألهل 
الكويت في بناء هذا الوطن املعطاء 
مثمنا جهود منطقة مبارك الكبير 
التعليمية في إجناح هذا املهرجان 
ودور الوزارات واجلهات احلكومية 

املشاركة.
من جانبه، أعرب الفريق متقاعد 
الفارس عن س����عادته  عب����داهلل 
للمشاركة في هذا االحتفال معلنا 
استعداد محافظة حولي للمشاركة 
باحتف����االت الكويت الوطنية مع 

بداية شهر مارس املقبل.

سموه التقى وفدًا من غرفة التجارة وبركات الرشيدي

الحماد: الكويت هي أغلى ما نملك في هذه الدنيا
خالل افتتاح مهرجان محافظة مبارك الكبير بمناسبة األعياد الوطنية


