
مباحثات كويتية- عراقية تناولت تعزيز العالقات

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال العبادي

ع��ق��د س��م��و ال��ش��ي��خ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي قصر ب��ي��ان أم��س جلسة 
مباحثات رسمية مع نظيره 
العراقي حيدر العبادي في 

اطار زيارته للبالد.
ومت خ�����الل امل��ب��اح��ث��ات 
ال��ت��ي س��ادت��ه��ا أج����واء ودي��ة 
استعراض العالقات الثنائية 
ب��ن البلدين وال��ت��ي عكست 
اهتمام اجلانبن بتطويرها 
في شتى امل��ج��االت مبا يخدم 
مصالح البلدين والشعبن 

الشقيقن.
ك��م��ا ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان أه��م 
القضايا اإلقليمية والعربية 
والدولية ذات االهتمام املشترك 

ومواقف البلدين جتاهها.
وح��ض��ره��ا ع���ن اجل��ان��ب 
العراقي الوفد املرافق لدولة 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
بجمهورية ال��ع��راق الشقيق 

الدكتور حيدر العبادي.
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بعد اختياره بأغلبية مطلقة من هيئة البيعة

محمد بن سلمان.. وليا لعهد اململكة

يبدو أن مملكة التوحيد مقبلة على مرحلة من 
التطور والرقي السريعن بعد أن عرفت أن متكن 
الشباب ينعكس إيجابيا على دوران عجلة التنمية.. 
الغرب وأميركا فهما الرسالة بأن الشباب قادرون 
على التعاطي مع مستجدات العصر ولديهم اجلرأة 
في اتخاذ القرارت.. الشركات العظمى في معظم دول 
العالم أصبحت بيد امل��دراء الشباب.. انعكاس روح 
الشباب على بعض دول اخلليج واض��ح مثل دبي 
وأبوظبي وال��دوح��ة.. سقوط االحت��اد السوفييتي 

السابق بسبب متسكه بختيارية احلزب!!!

بني السطور

بتسميته جنله األمير محمد وليا للعهد في سن ال�31، اك��د العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز ان باب السلطة مفتوح امام جيل 
شاب من اس��رة آل سعود لتولي احلكم في اململكة التي تواجه سلسلة 

حتديات  سياسية واقتصادية.
وص��وت 31 عضواً من أص��ل 34 في هيئة البيعة الختيار محمد بن 
سلمان ولياً للعهد في السعودية، وصدر أمر ملكي أمس بتعين األمير 

محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وبايع األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس، األمير محمد بن سلمان 

بن عبد العزيز ولياً للعهد،  في قصر الصفا  في مكة.
وتضمن األمر امللكي بحسب وكالة “واس”، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من 
املادة اخلامسة من النظام األساسي للحكم لتكون بالنص اآلتي : “ يكون 
احلكم في أبناء امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
وأبناء األبناء، ويبايع األصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وال يكون من بعد أبناء امللك املؤسس ملكا 

ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية امللك املؤسس”.

منفذ هجوم محطة للقطارات في 
36 عاما بروكسل مغربي عمره 

قوات األمن البلجيكية في محيط محطة للقطارات ببروكسل

قررت وقف كافة األحكام الصادرة بشأن »تيران وصنافير«

احملكمة الدستورية املصرية: 
االتفاقيات الدولية من أعمال 

السيادة اخلارجة عن رقابة القضاء
ق���ررت احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة العليا 
في مصر وق��ف كافة األح��ك��ام القضائية 
ال��ص��ادرة بشأن اتفاقية تعين احل��دود 
البحرية مع السعودية مؤقتا حلن الفصل 
في مدى دستورية تلك القوانن ومطابقتها 
ل��ل��دس��ت��ور. وب��ح��س��ب امل��ت��ح��دث باسم 

احملكمة الدستورية العليا فان قرار وقف 
التنفيذ اتخذ لوجود “مظنة االفتئات على 
اختصاص سلطتي املوافقة والتصديق 

على االتفاقية من ممارسة وظيفتها«.

»االستئناف« تعيد 
فتح باب املرافعة في 

»دخول مجلس األمة«
قررت محكمة االستئناف أمس األربعاء إعادة 
الدعوى للمرافعة في القضية رقم 2013/2444 
)قضية دخول مجلس األمة( وتأجيلها إلى جلسة 
اخلامس من شهر يوليو املقبل. كما قررت احملكمة 
ن��دب محامن لكل من املتهمن الذين لم يوكلوا 
محامن بالترافع عنهم كما صرحت بالتصوير 

واالطالع للقضية.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية أمس 
أن الرجل ال��ذي قتل مساء أم��س األول 
الثالثاء برصاص عسكرين في محطة 
سنترال للقطارات ف��ي بروكسل بعد 
تفجير عبوة »من اجلنسية املغربية« 

وعمره 36 عاما.
وق�����ال امل��ت��ح��دث ب���اس���م ال��ن��ي��اب��ة 
للصحافين ان املنفذ ال���ذي ل��م يعط 
س��وى احلرفن األول��ن من اسمه “ع. 
ز.”، هو من مواليد 20 يناير 1981 ومن 
اجلنسية املغربية، و»ل��م يكن معروفا 

ألعمال إرهابية«.
وأوض��ح أن احلقيبة التي انفجرت 
كانت حتتوي على مسامير وعبوات غاز 
مشيرا الى ان الهجوم “كاد ليكون أسوأ 
بكثير. من ال��واض��ح ان��ه أراد التسبب 

بأضرار أكبر«.
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األمير محمد بن سلمان

عيدكم مبارك
مبناسبة قرب حلول عيد الفطر املبارك، تتقدم صحيفة الوسط بالتهنئة إلى  
مقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وإلى سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد، والشعب الكويتي الكرمي، واإلخوة املقيمن.
وحتتجب »الوسط« بدءاً من يوم األحد املقبل، على أن تعاود الصدور يوم 
األربعاء املقبل إذا كان أول أيام عيد الفطر يوم األحد املقبل، وإذا كان أول أيام 

العيد يوم االثنن، فستعاود الوسط الصدور يوم األحد بتاريخ 2 يوليو.
والوسط ستواصل خدماتها اإلخبارية خالل أي��ام االحتجاب عبر املوقع 

االلكتروني ومنصاتها اإلخبارية في مواقع التواصل االجتماعي.
وكل عام واألمة اإلسالمية بخير

الصالح: البنك الدولي لم يصدر دراسة 
650 مليون دينار سنويا من  عن أن 

أموال الكويت تذهب للرشوة
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
املالية أن��س الصالح صحة ما نشر عن 
وج��ود دراس��ة أعدها البنك ال��دول��ي عن 
دولة الكويت بأن 2 % من ام��وال الدولة 
في البالد تذهب للرشوة واحملسوبية مبا 
ال يقل عن 650 مليون دينار سنويا ، وأكد 
الصالح انه ال توجد مثل هذه الدراسة ولم 

يصدر البنك الدولي أي شيء عن ذلك .

وق��ال ال��وزي��ر الصالح ف��ي رده على 
سؤال للنائب صالح عاشور حصلت عليه 
»ال��وس��ط«:  يرجى اإلحاطة ب��أن وزارة 
املالية لم تتلق طلبا من أي جهة حكومية 
إلع��داد مثل هذه الدراسة ، كما أن البنك 
الدولي قد أفاد بأنه لم يقم بإعداد مثل هذه 

الدراسة.

احلربي: 2000 
شخص يذهبون إلى 
الطب النفسي سنويا

ربيع �صكر

أك���د وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��دك��ت��ور ج��م��ال احل��رب��ي 
أن متوسط م��ن يتم فتح ملفات لهم سنويا في 
مركز الكويت للصحة النفسية ) الطب النفسي 
سابقا( يتراوح ما بن 1500 حالة الى 2000 حالة 

وهذا الرقم قابل للزيادة والنقصان.
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