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ســــمو األميـــــــر
 يثّمــــن دور الغرفـــة

في إنجــاح مؤتمـــر إعادة إعــمار العــراق

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البالد، الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بقصر السيف، في التاسع 
عشر من فبراير 2018، رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت السيد علي محمد ثنيان الغامن، وعددًا من السادة أعضاء مجلس إدارة 

الغرفة، لتهنئة سموه بالنجاح الباهر الذي حققه مؤمتر إعادة إعمار العقار.

وأشاد سموه بالدور الفاعل لغرفة 
جت������ارة وصناع������ة الكوي������ت واجلهود 
الكبيرة املبذولة في اإلعداد والتحضير 
واملش������اركة في مؤمتر الكويت الدولي 
الع������راق، واحلرص  إعم������ار  إلع������ادة 
املق������ّدر إلجن������اح املؤمت������ر م������ن خالل 
العمل الدؤوب الس������تقطاب املئات من 
الشركات االستثمارية العاملية الكبرى 
املمثلة للقط������اع اخلاص واملتخصصة 
ف������ي مختل������ف املجاالت االس������تثمارية 
للمشاركة في هذا املؤمتر، مما أسهم 
بش������كل بارز ف������ي إجناح������ه وحتقيق 

األهداف والغايات املنشودة منه إلعادة 
إعمار العراق الشقيق، متمنيًا للجميع 
دوام التوفي������ق خلدمة الوط������ن العزيز 

ورفع رايته.

الغرف������ة  رئي������س  الس������يد  وأك������د 
م������ع  للتعام������ل  الدائ������م  اس������تعدادها 
احلكومة لتنفيذ الكثير من األمور التي 
تطرق لها مؤمتر إعادة إعمار العراق، 
السيما ملف االستثمارات الكويتية في 

العراق.

وقال عقب لقاء س������موه: »تلقينا من 
صاحب الس������مو الكثير من النصائح 

في هذا املوضوع، وأكد لنا سموه أن 

احلكومة س������تقف مع القطاع اخلاص 

لتنفيذ هذه املشاريع ومساندة القطاع 

اخل������اص، ونحن دائم������ًا متفائلون في 

هذا املوض������وع«، متمنيًا التوفيق لهذه 

املساعي.

كما أكد »ان النج������اح الذي حققه 

املؤمتر يدل على النية الصافية لسمو 

أمي������ر البالد وأه������ل الكويت جتاه كل 

األخ������وة اجلي������ران، وأيض������ًا األخوة 

العرب«.
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وسـمو ولـي العهد 
يشـيد بدور الغرفة

كم���ا تلقت الغرفة، من س���عادة رئيس مجلس 

األمة، السيد مرزوق علي الغامن، كتابًا يشيد بدور 

الغرفة الرائد وعملها املخلص في املس���اهمة في 

اإلع���داد والتحضير ألعمال املؤمت���ر، والذي فاق 

كل التوقع���ات، »ونال ما ُيتطل���ع إليه من متنيات 

وطموح���ات وكّل�ل���ه املولى العزي���ز القدير بنجاح 

مبارك لهذا املؤمتر، س���ائاًل املول���ى العلي القدير 

أن يس���بغ عل���ى وطنن���ا العزي���ز الكوي���ت األم���ن 

والرخاء واالزدهار«.

ومعــالي 
رئيـس مجلـــس األمـــة

 يثنـي علـى
 دور الغرفـــة الرائـــد

العه���د،  ول���ي  س���مو  اس���تقبل  كم���ا 
الش���يخ ن���واف األحم���د اجلاب���ر الصب���اح، 
الس���ادة رئيس وأعضاء الغرفة، حيث أشاد 
س���موه بدوره���م ومش���اركتهم ف���ي اإلع���داد 
والتحضي���ر ملؤمتر الكوي���ت الدولي إلعادة 
اعم���ار الع���راق، واملتمث���ل ف���ي جل���ب كبرى 

الش���ركات االس���تثمارية ورج���ال األعم���ال من مختلف ال���دول، لتحقيق النتائج املرجوة منه، س���ائاًل الله س���بحانه وتعالى أن يوفق 
اجلمي���ع مل���ا في���ه اخلير والصالح لبلدنا العزيز حتت ظل القيادة الرش���يدة لصاحب الس���مو أمير البالد، حفظ���ه الله ورعاه، ذخرًا 

للبالد وقائدًا للعمل اإلنساني.

وتلقت الغرفة من سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ 
جاب���ر املب���ارك احلم���د الصب���اح، كتابًا أعرب فيه س���موه 
ع���ن تقديره لل���دور املتمي���ز الذي قامت به ف���ي اإلعداد 
الناج���ح للمؤمت���ر، والعمل ال���دؤوب الس���تقطاب املئات 
م���ن الش���ركات االس���تثمارية العاملية الكبرى للمش���اركة 
فيه، مما أسهم في حتقيق األهداف املرجوة منه، سائاًل 
العل���ي القدير أن يوفق اجلميع ويس���دد اخُلطى ملا فيه 
رفعة وعزة الكويت وحتقي���ق التقدم واالزدهار ألبنائها، 
ف���ي ظل قائد مس���يرتنا وراعي نهضتن���ا حضرة صاحب 
الس���مو أمي���ر الب���الد املفدى وس���مو ولي العه���د األمني 

حفظهم الله ورعاهم.

وتتلقـــى تقديــــرًا 
من ســـمو 

رئيــس مجلــس الـوزراء


