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األمير يستقبل
رئيس مجلس النواب 

العراقي في بغداد  
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد رئيس مجلس ال��ن��واب في جمهورية العراق 
الشقيق محمد ري��ك��ان احللبوسي وذل���ك ف��ي قصر 
احلكومة بالعاصمة بغداد. وحضر اللقاء أعضاء الوفد 

الرسمي املرافق لسموه.

برهم صالح: العالقات مع الكويت قطعت أشواطًا كبيرة إلى األمام 

األمير بحث مع الرئيس العراقي القضايا املشتركة 
ومستجدات الساحتني اإلقليمية والدولية

الرئيس العراقي في مقدمة مستقبلي سمو األمير

صباح اخلالد: زيارة
 سمو األمير ناجحة 

وتوقيتها مهم
أكد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية 
الكويتي الشيخ صباح اخلالد أن زيارة صاحب السمو 
ام��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د للعراق ناجحة 

وتوقيتها مهم للغاية.
وأضاف الشيخ صباح اخلالد في تصريح ل� )كونا( 
أمس أنه تخلل الزيارة بحث العديد من املوضوعات 
الثنائية بني البلدين وعلى رأسها تعزيز التعاون 

املشترك في املجاالت كافة.
كما أك��د أهمية متابعة م��ا ج��رى االت��ف��اق عليه في 
اجتماع اللجنة الكويتية العراقية العليا املشتركة في 
دورتها السابعة بالكويت الشهر املاضي وقياس ما مت 
تنفيذه منها مضيفا أن القضايا املشتركة بني اجلانبني 

هي على املسار الصحيح.
وأش���ار إل��ى ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر ح��ول القضايا 
اإلقليمية والدولية التي تتعلق بأمن واستقرار املنطقة 
مؤكدا أهمية زي��ارة صاحب السمو بالنسبة للبلدين 

الشقيقني في مثل هذا التوقيت املهم.

وزراء كويتيون 
وعراقيون بحثوا بعض 

املواضيع املشتركة
عقد عدد من الوزراء الكويتيني اجتماعا مع نظرائهم 
العراقيني على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو 
امير البالد الشيخ صباح األحمد للعراق. وبحث الوزراء 
في االجتماع الذي عقد في القصر احلكومي ببغداد عددا 
من املوضوعات الثنائية ال سيما سبل تعزيز التعاون 

املشترك بني البلدين في مجاالت مختلفة.
وحضر االجتماع من اجلانب الكويتي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجل��راح ووزي��ر املالية الدكتور نايف احلجرف 
ووزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
اخلدمات خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء الدكتور خالد الفاضل. فيما مثل اجلانب العراقي 
وزير الثقافة عبد األمير احلمداني واألمني العام ملجلس 
ال��وزراء حميد الغزي ووزي��ر التعليم العالي والبحث 
العلمي قصي السهيل ورئيس هيئة االستثمار سامي 
األعرجي ووزير املالية فؤاد حسني ووزير الكهرباء لؤي 

اخلطيب والسفير العراقي في الكويت على الهاشمي.
وتعتبر زيارة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
هي الثانية له الى بغداد بعد زيارته االولى في مارس 
2012 للمشاركة بالقمة العربية في دورتها االعتيادية 
ال 23.وتاتي زيارة سمو األمير لبغداد بعد نحو شهر 
واحد من الزيارة األولى لرئيس الوزراء العراقي عادل 

عبد املهدي للكويت.

وزير عراقي يشيد 
بتوجيهات سمو األمير 

بتعزيز التعاون بني البلدين
أش��اد وزي��ر النفط العراقي ثامر الغضبان أمس 
بتوجيهات صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد املتعلقة بتذليل العقبات أمام التعاون الثنائي 

بني البلدين.
وقال الغضبان في تصريح ل� )كونا( إن سمو أمير 
البالد أكد في أثناء املباحثات مع الرئيس العراقي برهم 
صالح ضرورة تذليل العقبات في ملفي اصدار سمات 

الدخول وتسهيل حركة البضائع والسلع بني البلدين.
وأضاف أن املباحثات تناولت العديد من امللفات التي 
تصب في مجال التعاون وتعزيز العالقات االقتصادية 

السيما في مجالي الغاز والتجارة.
وأوض��ح أن الطرفني اتفقا على إجن��از ما تبقى من 
خطوات اتفاقية الغاز بني البلدين وذل��ك باالعتماد 
على ما اجنز في هذا املجال أخيرا في اجتماعات اللجنة 
العراقية الكويتية املشتركة التي عقدت في الكويت قبل 

نحو شهر.
وذكر الغضبان أن األمور أمست اليوم على »السكة 
الصحيحة« فيما يخص دع��م العالقات االخوية بني 
البلدين وان وزراء البلدين تعهدا لسمو االمير والرئيس 

العراقي بالعمل على اجناز امللفات املشتركة.

سمو األمير يلتقي عادل عبد املهدي

Thursday 20th June 2019 - 13 th year - Issue No.3462   اخلميس 17 من شوال 1440 ه�/ 20 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3462

التقى صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح 
األحمد خالل زيارته الي جمهورية العراق الشقيق 
الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق الشقيق وذلك بقصر السالم بالعاصمة بغداد.

ومت خ��الل اللقاء استعراض العالقات األخوية 
الطيبة ب��ني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل 
تعزيزها كما تناولت املباحثات القضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات على الساحتني االقليمية 

والدولية.
 وقد ساد املباحثات جو ودي عكس عمق العالقات 
بني قيادتي البلدين الشقيقني وروح التفاهم واإلخاء 
التي جتمع دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق 
جتسيدا لرغبة اجلانبني بدعم التعاون الثنائي في 

شتى املجاالت وتطويره في مختلف امليادين.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن العالقات 
بني العراق والكويت قطعت أشواطاً كبيرة إلى األمام 
وذل��ك بفضل حكمة ورغبة القيادتني في البلدين 

لتجاوز مخلفات املاضي.
ونقل بيان رئاسي عن صالح تأكيده لدى استقباله 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
والوفد املرافق له رغبة العراق اجلادة لبناء عالقات 
متطورة مع جيرانه عموما والكويت خصوصا ومبا 

يخدم املصالح املشتركة للشعبني الشقيقني.
وأضاف أن بالده تنظر إلى طبيعة األزمة احلالية 
في املنطقة مبنظار واسع وتسعى الى حتقيق توافق 
اقليمي شامل على قاعدة احل��وار واجليرة احلسنة 

بني الدول.
وأعرب عن متنياته بأن تكون زيارة سمو األمير 

ف��رص��ة طيبة لطي صفحة امل��اض��ي وب���دء صفحة 
عالقات بناءة بني اجلارين الشقيقني.

وحضر اللقاء رئيسا مجلسي ال��وزراء والنواب 
عادل عبد املهدي ومحمد احللبوسي ورئيس احملكمة 
االحت��ادي��ة م��دح��ت احمل��م��ود وك��ب��ار امل��س��ؤول��ني من 

اجلانبني.
وقد أقام الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية 
ال��ع��راق الشقيق ظهر أم��س على ش��رف صاحب 
السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د والوفد 

الرسمي املرافق لسموه مأدبة غداء في قصر السالم 
بالعاصمة ب��غ��داد وذل���ك مبناسبة زي���ارة سموه 
الرسمية جلمهورية العراق الشقيق وبحضور الوفد 

الرسمي املرافق لسموه.
وك��ان صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لسموه ق��د وصل 
صباح أمس إلى العاصمة بغداد بجمهورية العراق 

الشقيق وذلك في زيارة رسمية.
وق��د ك��ان في استقبال سموه على أرض املطار 

الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية 
العراق الشقيق ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط 
رئيس بعثة الشرف ثامر عباس الغضبان ووزير 
اخلارجية الدكتور محمد علي احلكيم ووزير التجارة 
محمد ه��اش��م العاني وسفير دول���ة الكويت لدى 
جمهورية العراق سالم غصاب الزمانان وقنصل 
عام دولة الكويت لدى أربيل الدكتور عمر الكندري 
وقنصل عام دولة الكويت لدى البصرة بداح مقعد 

الدوسري.

جانب من جلسة املباحثات الرسمية

تقدمي الورود إلى سمو األمير

أمير البالد يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي


