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سمو األمير يهنئ رئيس وزراء اململكة املتحدة مبناسبة انتخابه 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء في اململكة 
املتحدة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخابه 
رئيسا للوزراء متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ومشيدا 

سموه بالعالقات التاريخية واملتميزة التي تربط دولة 
الكويت باململكة املتحدة والتأكيد على التطلع الدائم واملشترك 
لتعزيز أواصر هذه العالقات واالرتقاء بأطر التعاون املشترك 

بينهما في مختلف املجاالت إلى آفاق أرحب خدمة ملصلحتهما.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
مماثلة إلى بوريس جونسون ضمنها سموه خالص تهانيه.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 
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أكد خالل اجتماعه بأعضاء »اآلسوساي« ضرورة التعاون بني أجهزة الرقابة املالية لالرتقاء بكفاءة العمل

ولي العهد استقبل ناصر احملمد واخلالد والدعيج والهزمي

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد الصباح

ب��غ��داد – كونا :  ق��ال رئيس ال����وزراء العراقي 
عادل عبداملهدي ان حجم الثقة املتنامية بني العراق 
والكويت صار اكبر بكثير من حجم املخاوف السابقة 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن.وذك��ر عبد امل��ه��دي ف��ي ل��ق��اء اول من  
امس االثنني مع عدد من الفضائيات العراقية منها 
)العراقية( ان »حجم الثقة املبنية واملشتركات 
الكبيرة واالفاق املستقبلية اكبر بكثير من املخاوف 
ومن املعوقات بني البلدين«.وأتبع »ما بيننا والكويت 
من مشتركات لم يكن موجودا في اي وقت سابق.. 

رغم انه التزال هناك بعض املشاكل العالقة«.
واك��د ان سياسة حكومته تعتمد على تشخيص 
املشتركات وتعظيمها ب��دل عن الركون ال��ى نقاط 
اخلالف.وتطرق عبداملهدي الى عالقات بالده ببقية 
دول اجل��وار منوها بتطورها مبرور الوقت مبا في 
ذلك العالقات مع اململكة العربية السعودية وايران 
وتركيا.ويأتي تصريح عبد املهدي في الوقت الذي 
تشهد فيه العالقات العراقية - الكويتية تطورا 
ملحوظا تتوج بزيارة صاحب السمو امير البالد 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح ال��ى بغداد 
ف��ي ال19 م��ن يونيو امل��اض��ي ف��ي زي���ارة وصفت 

بالتاريخية.
وق��ام وزي��ر التجارة والصناعة الكويتي خالد 
ال��روض��ان ب��زي��ارة ال��ى البصرة قبل خمسة اي��ام 
والتقى نظيره ال��ع��راق��ي محمد العاني ف��ي اط��ار 
سعي البلدين الفتتاح منطقة جتارية حرة وتطوير 
املنافذ احلدودية بينهما بهدف زيادة حجم التبادل 

التجاري.
سمو الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح.استقبل  صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بقصر بيان امس 

رئيس الوزراء العراقي: أمير البالد يستقبل ناصر احملمد
حجم الثقة بني بغداد 

والكويت أكبر بكثير 
من املخاوف

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد اجلابر الصباح بقصر بيان صباح 
ام���س س��م��و ال��ش��ي��خ ن��اص��ر احمل��م��د األح��م��د 

الصباح.
كما استقبل سمو ولي العهد صباح امس 
محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد األحمد 

الصباح.
واستقبل سموه ايضاُ رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
الشيخ مبارك الدعيج اإلبراهيم الصباح.كما 
استقبل سموه القنصل العام لدولة الكويت 

لدى نيويورك حمد علي الهزمي.
كما استقبل سموه بقصر بيان امس رئيس 
دي��وان احملاسبة باإلنابة ع��ادل عبدالعزيز 
الصرعاوي املشاركني في االجتماع الرابع 
واخلمسني ملجلس مديري املنظمة االسيوية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة 
)اآلس��وس��اي( واألم��ان��ة العامة لآلسوساي 
وأعضاء جلنة التدقيق واملنعقد حاليا بدولة 
الكويت خ��الل الفترة م��ن 21 - 24 يوليو 

اجلاري.
وق��د رح��ب سموه بالضيوف ف��ي بلدهم 

ال��ث��ان��ي  ال��ك��وي��ت متمنيا لهم ك��ل التوفيق 
وال��س��داد مشيدا باجلهود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
أج��ه��زة ال��رق��اب��ة املالية ف��ي إط��ار احملافظة 
على امل��ال العام مؤكدا على أهمية التعاون 
بني األجهزة الرقابية والتنسيق فيما بينها 
وتبادل املعارف واخلبرات والتجارب من أجل 
االرتقاء بكفاءة وفعالية العمل الرقابي متمنيا 
سموه للمؤمتر النجاح واخلروج بتوصيات 
ونتائج بناءة تسهم في تعزيز إدارة املوارد 
املالية ودع��م ب��رام��ج اإلص���الح االقتصادي 

والتنمية الشاملة.

.. وسموه مستقبال الشيخ طالل اخلالد

سمو ولي العهد متوسطاً اعضاء جلنة االسوساي

.. وسموه مستقبال الشيخ مبارك الدعيج

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح مستقبال عادل الصرعاوي وأعضاء جلنة التدقيق االسيوي


