
استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
ام���س  سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 

األحمد.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء. 
واستقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان ظهر 

أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء ودول��ة الدكتور 
حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في 
جمهورية العراق الشقيق والوفد املرافق 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
 وق���د مت خ���الل ال��ل��ق��اء اس��ت��ع��راض 
العالقات الثنائية التي تربط البلدين 

والشعبني الشقيقني وسبل تنميتها في 
كافة املجاالت كما متت مناقشة القضايا 
ذات االهتمام املشترك وآخ��ر التطورات 
في املنطقة. و حضر املقابلة النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد 
ون��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري 

الشيخ علي اجلراح ونائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح ورئيس بعثة الشرف املرافقة 
املستشار ب��دي��وان سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء فيصل احلجي بوخضور ووزير 
الدولة لشؤون مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اإلع��الم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 

ونائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله.
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5 يوليو  »االستئناف« تعيد فتح باب املرافعة في قضية »دخول مجلس األمة« وتؤجلها إلى 
 قررت محكمة االستئناف الكويتية 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 ندب محامني لكل من املتهمني 
الذين لم يوكلوا محامني بالترافع عنهم كما صرحت بالتصوير 
واالطالع للقضية. وكانت احملكمة قد حجزت القضية للنطق 

باحلكم في جلستها املنعقدة في 8 من الشهر اجلاري.يذكر أن 
محكمة اجلنايات كانت قد قضت في التاسع من شهر ديسمبر 

2013 ببراءة جميع املتهمني في هذه القضية. 

سموه استقبل ولي العهد واملبارك والعبادي

أمير البالد بحث مع رئيس الوزراء العراقي العالقات الثنائية

العبادي بحضور ولي العهد سمو األمير مستقبالً 

سمو أمير البالد يهنئ خادم احلرمني 
الشريفني باختيار محمد بن سلمان وليًا للعهد 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خ��ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة اختياره صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا 
للعهد ونائبا لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��را 
للدفاع، متمنيا سموه لولي العهد كل التوفيق 
وال��س��داد خلدمة وطنه ومواصلة اإلس��ه��ام في 
رفعته وازده��اره سائال سموه املولى عز وجل 
أن يدمي على أخيه خادم احلرمني الشريفني وافر 
الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي كل ما تتطلع 

إليه من مناء وازدهار حتت ظل قيادته احلكيمة.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى خ��ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهنئته 
مبناسبة اختياره صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبا 
لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��را للدفاع سائال 
سموه املولى تعالى أن يدمي عليه موفور الصحة 
والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية 

الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رقي وازدهار.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. 

.. ويهنئ األمير محمد بن سلمان باختياره 
وليًا للعهد 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إل��ى أخيه صاحب السمو 
امللكي األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان ب��ن عبدالعزيز 
ول��ي عهد اململكة العربية السعودية الشقيقة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أعرب 
فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة صدور األمر امللكي باختيار سموه وليا 
للعهد ونائبا لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��را 
للدفاع سائال سموه املولى تعالى لسموه كل 
التوفيق وال��س��داد خلدمة وطنه واإلس��ه��ام في 
حتقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل 
القيادة احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وأن يدمي على سموه موفور 

الصحة والعافية.

    وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد اململكة العربية 
السعودية الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر ال��دف��اع ضمنها سموه تهنئته مبناسبة 
ص��دور األم��ر امللكي باختيار سموه وليا للعهد 
ونائبا لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��را للدفاع 
سائال سموه املولى عز وجل لسموه كل التوفيق 
والسداد خلدمة وطنه وحتقيق كل ما يتطلع إليه 
من رقي ومناء في ظل القيادة احلكيمة ألخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وأن يدمي على 

سموه وافر الصحة والعافية.
    كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد وسفير بلجيكا 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الدفاع الشيخ محمد اخلالد. واستقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد سفير مملكة بلجيكا الصديقة 

لدى دولة الكويت أندي ديتاي وذلك مبناسبة انتهاء مهام 
عمله سفيرا لبالده. وحضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي 

العهد الشيخ مبارك الفيصل.

.. ويستقبل السفير البلجيكيسمو ولي العهد يستقبل الشيخ محمد اخلالد

ع��ق��د س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 
ف��ي ق��ص��ر ب��ي��ان أم���س جلسة 
مباحثات رسمية م��ع نظيره 
العراقي حيدر العبادي في اطار 

زيارته للبالد.
ومت خ��الل املباحثات التي 
سادتها أجواء ودية استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين 
والتي عكست اهتمام اجلانبني 
بتطويرها ف��ي شتى املجاالت 
مب��ا ي��خ��دم م��ص��ال��ح البلدين 

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

ومواقف البلدين جتاهها.
وح���ض���ر امل���ب���اح���ث���ات عن 
اجلانب الكويتي النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
و نائب رئيس مجلس ال��وزراء 

ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل����راح و امل��س��ت��ش��ار ب��دي��وان 
سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
رئ��ي��س بعثة ال��ش��رف فيصل 
احلجي و وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر االعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله 
و وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية 
والعمل ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح و نائب 
وزي��ر اخلارجية السفير خالد 
اجلار الله وكبار املسؤولني في 
وزارة اخلارجية ودي��وان سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء والهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��الس��ت��ث��م��ار والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية.

وحضرها عن اجلانب العراقي 
ال��وف��د امل���راف���ق ل��دول��ة رئيس 
مجلس ال�����وزراء بجمهورية 
العراق الشقيق الدكتور حيدر 

العبادي.
وكان رئيس مجلس الوزراء 
بجمهورية ال��ع��راق الشقيق 
الدكتور حيدر العبادي والوفد 
املرافق قد وصل إلى البالد أمس 
في زيارة رسمية تستغرق يوما 

واحدا.
وج�����رت ل��ل��ض��ي��ف م��راس��م 
استقبال رسمية حيث عزف 
خاللها ال��س��الم��ان اجلمهوري 

العراقي والوطني الكويتي.
وك��ان ف��ي مقدمة مستقبليه 
على أرض مطار الكويت الدولي 

سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء و النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
و نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ محمد 
اخل��ال��د و نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح و املستشار بديوان 
سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
رئ��ي��س بعثة ال��ش��رف فيصل 
احل��ج��ي وع����دد م���ن ال��ش��ي��وخ 
وال��وزراء واملستشارين وكبار 
قادة اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني وكبار املسؤولني بديوان 
سمو رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 

وسفيرا البلدين.

عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي 

 املبارك بحث مع العبادي تطوير 
العالقات بني الكويت والعراق

املبارك مستقبال العبادي في مطار الكويت

جانب من جلسة املباحثات

سفارة الكويت في 
بروكسل تهيب بالرعايا 

الكويتيني توخي 
احليطة واحلذر 

 أهابت سفارة دولة الكويت في بروكسل 
الثالثاء بجميع الرعايا الكويتيني املتواجدين 
في مملكة بلجيكا بتوخي احليطة واحلذر 
وجت��ن��ب اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل النقل العامة 

وحتديدا القطارات واملترو.
 وج���اء ذل��ك على اث��ر ح��ادث��ة االنفجار 
التي وقعت في محطة القطار الرئيسية في 
بروكسل وترتب عليها اخ��الء تلك احملطة 
واملناطق املجاورة لها باالضافة الى عدد من 

محطات القطار االخرى في بروكسل.
 ودع��ت ال��س��ف��ارة ف��ي بيان تلقت وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( نسخة عنه جميع 
املواطنني للتواصل معها في حال حدوث اي 
طارئ عن طريق هاتف الطوارئ على الرقم 
التالي: 5801 47777 +32 وعلى هاتف 
ال��س��ف��ارة على ال��رق��م: 26477950 +23 
والفاكس على الرقم: 26461298 +32 أو 
embassy- بواسطة البريد االلكتروني

 .kwt@skynet.be
 وكانت تقارير إعالمية ذك��رت في وقت 
سابق مساء ال��ي��وم ال��ث��الث��اء إن السلطات 
البلجيكية أخلت محطة القطارات املركزية في 
العاصمة بروكسل فور ورود أنباء عن وقوع 
انفجار وأن الشرطة أطلقت النار على شخص 
يعتقد بأنه كان يرتدي حزاما ناسفا “مزيفا” 

داخل احملطة. 

أمني األمم املتحدة يجدد دعمه جلهود 
الوساطة الكويتية حلل األزمة اخلليجية 

 ج��دد األم��ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس الثالثاء دعمه 
الكامل ملبادرة وجهود دولة الكويت 
م��ن أج��ل تخفيف ح��دة التوتر وحل 

األزمة اخلليجية.
 وأعرب األمني العام لأمم املتحدة 
ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي مب��ق��ر املنظمة 
الدولية عن قلقه ازاء الوضع معربا 
ع��ن اعتقاده ب��ض��رورة وج��ود “حل 

إقليمي” لأزمة.
 وق��ال “لقد تابعت بشكل خاص 

جهود الوساطة من جانب الكويت 
وأع��رب عن دعمي ملبادرة الوساطة 

الكويتية«.
 وق��ال غوتيريس ان م��ا تقوم به 
دولة الكويت “هو أكثر الطرق فائدة” 
وح��ت��ى ت��ت��ع��اون االمم امل��ت��ح��دة في 
محاولة معاجلة الوضع فإنه يجب ان 

تكون القيادة “قيادة إقليمية«.
 واضاف “ما يشغلني هو محاولة 
الدفع من اجل التوصل الى حل اقليمي 
وما اعتبره وسيطا اكثر فاعلية وقدرة 

ه��و ال��ك��وي��ت ال��ت��ي حتظى بتأييدي 
الكامل«.

 وبشأن محاولة دول أخرى التدخل 
حلل األزم��ة قال “اذا كانت ال��دول او 
الكيانات التي لها تأثير على اطراف 
النزاع ميكن ان تساعد فمن الواضح 
ان جهودهم ستكون موضع ترحيب«.

 وأضاف “ال اعتقد ان االمم املتحدة 
لديها نفوذ على اطراف اخلالف يجعل 
تدخلنا املباشر اكثر فعالية من دعم 

الوساطة الكويتية«.

األمني العام لأمم املتحدة انطونيو غوتيريس متحدثا خالل املؤمتر الصحافي


