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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك

سمو الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله ممثل ملك مملكة بوتان جيغل اوجني اجنشوك سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ سلمان احلمودسمو ولي العهد مستقبال د.محمد الهاشل

ولي العهد: تعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص لصياغة 
حاضر الدولة االقتصادي ومستقبلها واإلسهام في دفع عجلة التنمية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو 

الشيخ جابر املبارك. 
واستقبل سمو ولي العهد ممثل ملك 
مملكة بوتان صاحب السمو امللكي األمير 
جيغل اوجني واجنشوك والوفد املرافق 
له، وذلك مبناسبة زيارته للبالد، حيث 
قدم لسموه واجب العزاء في وفاة فقيد 
الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 

ثراه.
كما أعرب صاحب السمو امللكي عن 
خالص تهانيه لسمو ولي العهد مبناسبة 
توليه والية العهد في الكويت، متمنيا 
لســموه التوفيق والســداد وللشــعب 
الكويتي املزيد من التقدم واالزدهار في 
ظــل القيادة احلكيمة لصاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف األحمد. 
املراســم  املقابلــة رئيــس  حضــر 

والتشــريفات بديوان سمو ولي العهد، 
الشيخ مبارك صباح السالم.

كما استقبل سمو ولي العهد محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل.

واســتقبل ســمو ولي العهد رئيس 
مجلــس إدارة غرفــة جتــارة وصناعة 
الكويــت محمد الصقر وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
وقــد أشــاد ســموه بالــدور الفاعل 
والبناء لغرفــة التجارة والصناعة من 
أجل حتقيق األهداف التنموية املنشودة، 
مؤكدا ســموه ضــرورة تعزيز التكامل 
والتعاون بني القطاعني العام واخلاص 
وتضافر جهود اجلميع لصياغة حاضر 
الدولة االقتصادي ومستقبلها واإلسهام 

في دفع عجلة التنمية املستدامة.
ولفت سموه الى ضرورة بذل املزيد 
مــن اجلهود احلثيثــة والعمل الدؤوب 
ملواكبة التطورات االقتصادية املتالحقة 

في العالم في ظل ما يشــهده االقتصاد 
العاملي من صعوبات وحتديات بسبب 
جائحة ڤيروس (كوفيد١٩) املســتجد، 
متمنيا لهم ســموه التوفيق والســداد 
خلدمــة وطننا الغالي في ظــل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد.
هــذا، وألقــى رئيــس غرفــة جتارة 

وصناعة الكويت كلمة هذا نصها:
سمو ولي العهد: أود بداية أن أشكر 
لسموكم كرمي حرصكم على أن نحظى 
بهــذا اللقــاء، وأرجو بعد ذلــك أن أنقل 
لسموكم لهفة زمالئنا في مجلس إدارة 
غرفــة جتارة وصناعة الكويت على أن 
يشاركونا في تقدمي هذا الواجب وعلى 
أن يشتركوا معنا في شرف هذه الفرصة 
لوال مقتضيات الظروف الصحية العامة.
نعــرف متاما يا ســمو ولــي العهد 
أنكم كنتم وطوال عقود عديدة زاهدين 

باملناصب السياسية ملتزمني باملسؤولية 
األمنية الصعبة والرفيعة حماية ألمن 
الكويــت اخلارجي وتعزيــزا لوحدتها 
الوطنية، ولكننا نعلم أيضا أنكم وعلى 
مدى عقــود عديدة كنتم بعلو مكانتكم 
وانفتــاح فكركــم وســداد رأيكم ضمن 
رعيل الريادة من قيادة البالد والســند 
القوي حلكمها والشقيق الرفيق ألميرها 
الراحل، طيب اهللا ثراه، واألخ الصديق 
لصاحب السمو األمير، حفظه اهللا ورعاه، 
الــذي كان البد وأن يزكيكم وليا لعهده 
وعضيــدا حلكمه وجتاوبا مــع إجماع 
شــعبه، وكان البد لكم أن تســتجيبوا 
ملبــني نداء األمير والشــعب والواجب 
متفهمني بعمق لتحديات املرحلة وهمومها 
مسكونني بحب الكويت وأهلها متمسكني 

بدميوقراطيتها ودستورها.
سمو ولي العهد:

إن غرفــة جتــارة وصناعة الكويت 

تعــرف متاما موقــف ســموكم الداعم 
للقطاع اخلاص بكل مشاريعه الكبيرة 
وبكل مؤسســاته وشــركاته الصغيرة 
واملتوسطة هو قاطرة التنمية املستدامة 
إذا مــا نال دوره الطبيعــي والطليعي 
الدميوقراطيــة السياســية  فــي دول 
واالقتصاد احلر وإذا ما أعطى الفرصة 
الكافية والالزمــة ليتصدى لهذا الدور 
بكل كفاءة مهنية وبكل التزام بســالمة 
النهــج االقتصادي واملنطلــق الوطني 

والعدل املجتمعي.
وهنا لن أطيل عليكم وأدخل في هموم 
القطاع اخلاص وقسوة السياسة عليه 
ولــن أعرض تطلعاته وآماله وضغوط 
اجلائحة الصحية وانعكاســات األزمة 
االقتصادية واملالية على كل مشاريعه 
وشــركاته ومؤسساته، فلهذا مقام آخر 

ولقاء قريب بإذن اهللا.
ولكن أســتميح سموكم عذرا في أن 

أقول إن اإلصالح الشامل لكل النواحي بال 
استثناء أصبح شرط بقاء ال شرط رخاء 
وأصبح على شفا خطوة من االستحالة 
إذا لــم نبدأ به أمــس قبل اليوم وإذا لم 
نتمسك به عنوانا ومنهجة ومنضي فيه 
ضمن إطار العدل والقانون واعتبارات 

املصلحة العامة ليس إال.
وأخيرا، أختم مبثلما بدأت به متقدما 
مــن مقامكم بفائق االمتنــان والعرفان 
وصادق التقدير واالحترام، وداعيا اهللا 
عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويســدد 
خطاكم، وأن يكتب للكويت وشعبها مزيد 
االستقرار واالزدهار بقيادة صاحب السمو 
أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه، ومبواكبة 

سموكم ملساعيه وجهوده وخطاه.
والسالم عليكم ورحمة اهللا.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر 
الســيف امــس رئيــس الهيئــة العامة 
للطيران املدني الشيخ سلمان احلمود.

سموه التقى املبارك وممثل ملك بوتان ومحافظ البنك املركزي ورئيس وأعضاء غرفة التجارة وسلمان احلمود

بذل املزيد من اجلهود احلثيثة والعمل الدؤوب ملواكبة التطورات االقتصادية املتالحقة في العالم في ظل ما يشهده االقتصاد العاملي من صعوبات وحتديات بسبب جائحة «كورونا» 

الصقر: اإلصالح الشامل لكل النواحي بال استثناء أصبح شرط بقاء ال شرط رخاء وأصبح على شفا خطوة من االستحالة إذا لم نبدأ به أمس قبل اليوم وإذا لم نتمسك به عنوانًا ومنضي فيه

وكيال «الدفاع» و«احلرس» تفقدا توسعة
معسكر الشيخ سالم العلي

اســتقبل وكيــل احلــرس الوطني 
الفريق الركن م.هاشــم الرفاعي وكيل 
وزارة الدفاع باإلنابة الشيخ فهد جابر 
العلي في معســكر سمو الشيخ سالم 
العلي، واستمعا إلى إيجاز عن توسعة 
معسكر الشيخ ســالم العلي والبنية 

التحتية.
ورحب وكيل احلرس الوطني بوكيل 
وزارة الدفاع باإلنابة، ونقل له حتيات 

القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة 
بسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي، مؤكدا احلرص على تطوير 
البنية التحتية ملعســكرات ومنشآت 
احلرس الوطني لتالئم خطط التطوير 
احلالية واملستقبلية، مشيدا باجلهود 
املبذولة في تنفيذ املشــروع ونســبة 
اإلجناز احملققة وفق اخلطة املوضوعة.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الدفاع 

باإلنابة بجهود ضباط احلرس الوطني 
املبذولة فــي تنفيذ املشــروع، معربا 
عن سعادته مبا رآه من إجناز، وثقته 
فــي قدرتهم على إجنــازه وفق أحدث 

املتطلبات واملواصفات العاملية.
حضــر اجلولــة املعاون لإلســناد 
اإلداري فــي احلرس الوطنــي العميد 
مهندس عصام نايف عصام وعدد من 

الضباط.

الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي والشيخ فهد جابر العلي خالل زيارة معسكر سمو الشيخ سالم العلي

اجلاراهللا بحث مع السفير الهولندي تطورات املنطقة
وزيــر  نائــب  التقــى 
اخلارجية خالــد اجلاراهللا 
ســفير مملكــة هولندا لدى 
الكويــت الســفير لورانس 
ويستهوف مبناسبة تسلم 
مهام عمله سفيرا لبالده لدى 
الكويــت، إذ مت خالل اللقاء 
بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بني البلدين، إضافة 
إلى تطورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب 
نائب الوزير الســفير أيهم 

خالد اجلاراهللا خالل استقباله السفير الهولنديالعمر.

بوشهري بحث مع السفير الياباني التعاون الثنائي
استقبل محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود 
بوشــهري في مكتبه باحملافظة السفير الياباني 
لدى الكويت تاكاشي أشيكي، وتخلل اللقاء تبادل 
االحاديث الودية والعالقات الوطيدة والقوية التي 
تربط بني البلدين الشقيقني، كما مت التطرق اللقاء 
لبحــث عدد من القضايا ذات االهتمام املشــترك، 
وأوجه تعزيز التعاون بني البلدين والشعبني في 

مختلف املجاالت.
وفي مســتهل اللقــاء، رحب اللواء بوشــهري 
بالســفير الياباني، مشــيدا بالعالقات الكويتيةـ  
اليابانيــة، واصفا إياها باملتطــورة على مختلف 
األصعــدة، الفتــا الــي أن العالقات بــني البلدين 
والشعبني الصديقني متيزت بالتفاهم واالحترام 
املتبادل واملصالح املشــتركة ما يجعلها منوذجا 
يحتــذى في العالقات الدوليــة، مثمنا دورها في 

محمود بوشهري مستقبال السفير الياباني تاكاشي أشيكيحترير الكويت.


