نائب وزير اخلارجية بحث مع السفير الهولندي العالقات الثنائية
التقى نائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله أمس ،سفير مملكة هولندا
لدى دول��ة الكويت السفير لورانس
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وي��س��ت��ه��وف ،مب��ن��اس��ب��ة اس��ت�لام
مهام عمله سفيرا ً لبالده لدى دولة
ال��ك��وي��ت ،إذ مت خ�لال ال��ل��ق��اء بحث

ع��دد م��ن أوج���ه ال��ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين البلدين ،إض��اف��ة إل��ى تطورات
األوض��اع على الساحتني االقليمية

وال��دول��ي��ة .وح��ض��ر اللقاء مساعد
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير ايهم العمر.
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سموه تلقى  3رسائل تهنئة مبناسبة توليه مقاليد احلكم

أمير البالد يستقبل املبارك وممثل ملك «بوتان» ومحافظ بنك الكويت املركزي

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح��م��د ،بقصر السيف صباح أم��س سمو الشيخ
جابر املبارك .كما استقبل سموه ممثل جاللة امللك
جيغمي كيزار نامجيل وانغتشوك ملك مملكة بوتان
الصديقة صاحب السمو امللكي ،األمير جيغل أوغني
وانغتشوك ،حيث سلم سموه رسالة خطية من ملك
مملكة بوتان الصديقة ،تضمنت خالص التعازي
وص��ادق املواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة
صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح
األحمد “طيب الله ثراه” ،كما تضمنت تهاني جاللته
لسموه مبناسبة توليه مقاليد احلكم ،متمنيا لسموه
كل التوفيق والسداد وموفور الصحة ومتام العافية.
وقد أشاد سموه بالعالقات املتميزة التي جتمع
بني دول��ة الكويت ومملكة بوتان الصديقة ،مؤكدا
حرص البلدين لالرتقاء باطر التعاون مبا يخدم
املصالح املشتركة للبلدين الصديقني ،متمنيا سموه
جلاللته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
امل��زي��د م��ن ال��رق��ي وال��ت��ق��دم .وحضر املقابلة وزي��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ورئيس
الديوان األميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير
ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ محمد العبدالله
ووكيل الديوان األميري ومدير مكتب صاحب السمو
أمير البالد أحمد الفهد ورئيس املراسم والتشريفات
األميرية الشيخ خالد العبدالله.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد
الهاشل.
من جهة أخ��رى ،تلقى صاحب السمو أمير البالد
برقية تهنئة من الرئيس كيم جونغ وون رئيس

وسموه يستقبل ممثل ملك مملكة بوتان

أمير البالد يستقبل د .محمد الهاشل

جلنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الدميقراطية
الشعبية الصديقة ،أعرب فيها باسمه وباسم حكومة
وشعب جمهورية ك��وري��ا الدميقراطية الشعبية
الصديقة عن خالص التهاني لسموه مبناسبة توليه

مقاليد احلكم ،متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد.
وق��د بعث صاحب السمو أمير ال��ب�لاد ببرقية
جوابية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على
ما عبر عنه فخامته من متنيات صادقة ومشاعر طيبة

ومتمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق املزيد من التطور والنماء.
وتلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،رسالة تهنئة من الرئيس داني فور رئيس

استقبل املبارك و ممثل ملك “بوتان” والهاشل و رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة واحلمود

ولي العهد :ضرورة بذل اجلهود احلثيثة والعمل الدؤوب
ملواكبة التطورات االقتصادية املتالحقة في العالم

سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
السيف صباح أمس ،سمو الشيخ جابر املبارك .واستقبل
سمو ول��ي العهد ،ممثل جاللة ملك مملكة بوتان صاحب
السمو امللكي األمير جيغل أوجني واجنشوك والوفد املرافق
له ،وذلك مبناسبة زيارته للبالد ،حيث قدم لسموه واجب
العزاء في وف��اة فقيد الوطن املغفور له ب��اذن الله تعالى
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد “طيب الله ثراه” .كما
أعرب صاحب السمو امللكي عن خالص تهانيه لسمو ولي
العهد مبناسبة توليه والية العهد في دولة الكويت متمنيا
لسموه التوفيق والسداد وللشعب الكويتي املزيد من التقدم
واالزده���ار في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد .وحضر املقابلة رئيس املراسم
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح
السالم .كما استقبل سمو ولي العهد ،محافظ بنك الكويت
املركزي الدكتور محمد الهاشل .واستقبل سمو ولي العهد
رئيس مجلس إدارة غرفة جت��ارة وصناعة الكويت محمد
الصقر و أعضاء مجلس اإلدارة .وقد أش��اد سموه بالدور
الفاعل والبناء لغرفة التجارة والصناعة من أجل حتقيق
األه��داف التنموية املنشودة ،مؤكدا سموه على ض��رورة
تعزيز التكامل والتعاون بني القطاعني العام واخل��اص
وتضافر جهود اجلميع لصياغة حاضر الدولة االقتصادي
ومستقبلها واالسهام في دفع عجلة التنمية املستدامة .منوها
سموه إلى ضرورة بذل املزيد من اجلهود احلثيثة والعمل
الدؤوب ملواكبة التطورات االقتصادية املتالحقة في العالم

جمهورية سيشل الصديقة ،أعرب فيها فخامته عن
خالص تهانيه وتهاني حكومة وشعب جمهورية
سيشل لسموه ،مبناسبة توليه مقاليد احلكم،
مشيدا فخامته بالعالقات الوطيدة بني دولة الكويت
وجمهورية سيشل الصديقة ،كما ضمنها فخامته
خالص متنياته لسموه رع��اه الله ب��دوام التوفيق
والسداد.
وق��د بعث صاحب السمو أمير البالد برسالة
جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما
عبر عنه فخامته من فيض املشاعر الطيبة ،مؤكدا
سموه على التطلع واحل��رص املشترك على تعزيز
العالقات بني البلدين الصديقني ،ومتمنيا سموه
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
املزيد من التقدم واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،رسالة تهنئة من أنطونيو غوتيرش األمني
العام لألمم املتحدة ،أعرب فيها عن خالص التهنئة
لسموه حفظه الله مبناسبة توليه مقاليد احلكم،
مؤكدا فيها احلرص على استمرار تطوير وتعزيز
العالقات بني دولة الكويت ومنظمة األمم املتحدة،
كما ضمنها خالص متنياته لسموه كل التوفيق
وال��س��داد لقيادة مسيرة اخلير والنماء في دولة
الكويت.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد برسالة جوابية ،أعرب فيها عن خالص شكره
وتقديره على ما عبر عنه من طيب املشاعر وصادق
التمنيات ،مشيدا سموه بالشراكة املتميزة بني دولة
الكويت ومنظمة األمم املتحدة ومتمنيا سموه ملعاليه
موفور الصحة والعافية.

رئيس مجلس الوزراء يستقبل
ممثل ملك بوتان

 ..وسموه يستقبل الشيخ سلمان احلمود

في ظل ما يشهده االقتصاد العاملي من صعوبات وحتديات
بسبب جائحة فيروس (كوفيد )19املستجد .متمنيا لهم
سموه التوفيق والسداد خلدمة وطننا الغالي في ظل القيادة
احلكيمة حلضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد.
وق��د ألقى رئيس غرفة جت��ارة وصناعة الكويت كلمة
جاء فيها :أود بداية أن أشكر لسموكم كرمي حرصكم على
أن نحظى بهذا اللقاء وأرجو بعد ذلك أن أنقل لسموكم لهفة
زمالئنا في مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة الكويت على
أن يشاركونا في تقدمي هذا الواجب وعلى أن يشتركوا معنا
في شرف هذه الفرصة لوال مقتضيات الظروف الصحية
العامة.
نعرف متاما يا سمو الشيخ أنكم كنتم وطوال عقود عديدة
زاهدين باملناصب السياسية ملتزمني باملسؤولية األمنية
الصعبة والرفيعة حماية ألمن الكويت اخلارجي وتعزيزا
لوحدتها الوطنية ولكننا نعلم أيضا أنكم وعلى مدى عقود
عديدة كنتم بعلو مكانتكم وانفتاح فكركم وسداد رأيكم ضمن
رعيل الريادة من قيادة البالد والسند القوي حلكمها والشقيق
الرفيق ألميرها الراحل “طيب الله ثراه” واألخ الصديق
لصاحب السمو أمير البالد ،الذي كان ال بد وأن يزكيكم وليا
لعهده وعضيدا حلكمه وجتاوبا مع إجماع شعبه وكان ال
بد لكم أن تستجيبوا ملبني نداء األمير والشعب والواجب
متفهمني بعمق لتحديات املرحلة وهمومها مسكونني بحب
الكويت وأهلها متمسكني بدميقراطيتها ودستورها .إن غرفة

جتارة وصناعة الكويت التي حتظى اليوم بهذا اللقاء تعرف
متاما موقف سموكم الداعم للقطاع اخلاص بكل مشاريعه
الكبيرة وبكافة مؤسساته وشركاته الصغيرة واملتوسطة
هو قاطرة التنمية املستدامة إذا ما ن��ال دوره الطبيعي
والطليعي في دول الدميقراطية السياسية واالقتصاد احلر
وإذا ما أعطى الفرصة الكافية والالزمة ليتصدى لهذا الدور
بكل كفاءة مهنية وبكل التزام بسالمة النهج االقتصادي
واملنطلق الوطني والعدل املجتمعي .وهنا لن أطيل عليكم
وأدخ��ل في هموم القطاع اخل��اص وقسوة السياسة عليه
ولن أع��رض تطلعاته وآماله وضغوط اجلائحه الصحية
وانعكاسات األزمة االقتصادية واملالية على كل مشاريعه
وشركاته ومؤسساته فلهذا مقام آخر ولقاء قريب بإذن الله.
ولكن استميح سموكم عذرا في أن أقول بأن اإلصالح الشامل
لكل النواحي بال استثناء أصبح شرط بقاء ال شرط رخاء
وأصبح على شفا خطوة من االستحاله إذا لم نبدأ به أمس
قبل اليوم وإذا لم نتمسك به عنوانا ومنهجة ومنضي فيه
ضمن اطار العدل والقانون واعتبارات املصلحة العامة ليس
إال .وأختم مبثل ما بدأت به متقدما من مقامكم بفائق االمتنان
والعرفان وصادق التقدير واالحترام وداعيا الله عز وجل أن
يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم وأن يكتب للكويت وشعبها
مزيد االستقرار واالزدهار بقيادة صاحب السمو أمير البالد،
ومبواكبة سموكم ملساعيه وجهوده وخطاه .كما استقبل
سمو ولي العهد رئيس الهيئة العامة للطيران املدني الشيخ
سلمان احلمود.

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل ممثل ملك مملكة بوتان

استقبل سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد
رئيس مجلس ال���وزراء في قصر السيف،
ممثل جاللة امللك جيغمي كيزار نامجيل
وانغتشوك ملك مملكة بوتان الصديقة
صاحب السمو امللكي األمير جيغل أوجني
وانغتشوك ،حيث نقل تعازي ملك مملكة

بوتان لسموه والشعب الكويتي بوفاة
املغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد “طيب
الله ثراه” .وحضر اللقاء املستشار بالديوان
األميري محمد أبو احلسن ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون آسيا علي السعيد.

