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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم

شرگـة املـد األخضر للتجـارة العـامة واملقـاوالت
بخالص العزاء وأصدق املواساة من

عـــــائلــــــــــة الـــخـــــــــرافــــــي الــــگــــــــرام
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى عميد العائلة

جـــــــاســـــم محـــمـــــــد عـــبــــــــداحملســــــن اخلـــــــرافــــي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلــــــني املـــولــــى عــــز وجـــل أن يتغمــــد الفقيــــد بواســـع رحمتـــه
ويسگــنه فسيـــح جنـــاتـــه وأن يلهــــم أهلـــه وذويــه الصبـــر والسلـــوان

صاحب السمو تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس العراقي للتعزية بوفاة اخلرافي

األمير عّزى خادم احلرمني في ضحايا تفجير املسجد: 
الكويت ترفض اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره

»اخلارجية«: ندعم إجراءات السعودية  لترسيخ األمن

العدواني والهاجري والتميمي يدينون حادث القطيف

بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الش���ريفني املل���ك س���لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود � ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حادث االنفجار 
الذي نفذه أحد اإلرهابيني في أحد 
املساجد في مدينة القطيف والذي 
أسفر عن سقوط العشرات من 

الضحايا واملصابني.
معربا س���موه عن استنكار 
الكويت وإدانتها الشديدة لهذا 
العمل اإلرهابي الشنيع والهادف 
إلى إزهاق أرواح األبرياء اآلمنني 
وإثارة الفتنة بني املواطنني والذي 

يتنافى مع كافة القيم والشرائع 
ومبادئ الدين اإلسالمي احلنيف. 
الكويت  مؤكدا س���موه موقف 
الثاب���ت في رفض اإلرهاب بكل 
أشكاله وصوره ومؤازرتها جلهود 
املجتمع الدولي الرامية للقضاء 
عليه. سائال سموه املولى تعالى 
ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، وأن مين 
على املصابني بس���رعة الشفاء 
والعافي���ة، وأن يحفظ اململكة 
العربية السعودية من كل سوء 
ويدمي عليها نعمة األمن واألمان. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية الى 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك س���لمان بن عبدالعزيز آل 

س���عود � ملك اململكة العربية 
الس���عودية الش���قيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حادث االنفجار 
الذي نفذه أح���د اإلرهابيني في 
أحد املساجد في مدينة القطيف، 
سائال س���موه املولى تعالى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
وأن يسكنهم فسيح جناته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية. كما بعث سمو الشيخ 
جاب���ر املب���ارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.
إل���ى ذل���ك، تلق���ى صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
الرئيس د.فؤاد معصوم � رئيس 

اجلمهورية العراقية الشقيقة عبر 
خالله عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى جاسم اخلرافي رئيس 

مجلس األمة السابق.
مشيدا مبآثره اجلمة وخدماته 
اجلليلة لوطنه، س���ائال املولى 
تعالى ان يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
وقد أعرب س���موه عن بالغ 
الرئيس د.فؤاد  ش���كره ألخيه 
معصوم على هذه اللفتة الكرمية 
وعلى ما عب���ر عنه من صادق 
التعازي واملواساة بهذا املصاب 
األليم مبتهال إل���ى الباري جل 
وعال أال يري اجلميع أي مكروه 

بعزيز.

أع���رب مصدر مس���ؤول في 
وزارة اخلارجي���ة ع���ن ادان���ة 
الكويت الشديدين  واس���تنكار 
حل���ادث التفجير االرهابي الذي 
اس���تهدف احد املساجد في بلدة 
القديح مبحافظة القطيف باململكة 
العربية السعودية الشقيقة وأدى 
الى مقتل وجرح عدد من االبرياء.  
وأوض���ح املصدر في تصريح ل� 

»كونا« ان هذه اجلرمية النكراء 
التي تس���تهدف امن واستقرار 
اململك���ة الش���قيقة وزرع بذور 
الفتنة فيه���ا لتنبذها كل قيمنا 
الس���ماوية وترفضه���ا اعرافنا 

االنسانية واالخالقية. 
وأض���اف املص���در ان هذه 
اجلماعات وأعماله���ا االرهابية 
تتطلب منا مضاعف���ة جهودنا 

االقليمي���ة والدولي���ة لوأده���ا 
وتخليص العالم من شرورها. 

وأكد املصدر وقوف الكويت 
الى جانب شقيقتها اململكة العربية 
الس���عودية وتأييدها في جميع 
االجراءات التي تتخذها لترسيخ 
االمن واالستقرار مجددا موقف 
الكويت الثابت الرافض لإلرهاب 
بكل اشكاله وصوره ومهما كانت 

دوافعه.  واختتم املصدر تصريحه 
بالتضرع الى اهلل سبحانه وتعالى 
بأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته وان يلهم 
ذويهم الصبر والسلوان وان مين 
على اجلرحى بالشفاء العاجل وان 
يحفظ اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وشعبها العزيز من كل 

مكروه.

أدان النائب عبداهلل العدواني 
احلادث االرهابي الذي استهدف 
املصلني في احد املساجد في مدينة 
القديح السعودية، مستنكرا هذه 
االعمال االجرامية التي متس امن 
اململكة ومواطنيها بكل انتماءاتهم. 
وق���ال العدواني ان ه���ذا العمل 
االرهابي الشنيع الذي استهدف 
ابرياء في مسجد بيوم اجلمعة ال 
ميت لالسالم وتعاليمه السمحة 
بصلة وهو سلسلة من االرهاب 
الذي يريد تدمير املسلمني وبث 
الفرقة بينهم، داعيا الى الوقوف 
خلف اململكة العربية السعودية 
ف���ي مكافحتها لالره���اب الذي 

يستهدفها ودول املنطقة.
كما أدان مقرر اللجنة اخلارجية 
النائب ماضي الهاجري التفجير 
اإلرهابي اآلث���م الذي وقع أمس 
األول في مسجد مبحافظة القطيف 
باململك���ة العربية الس���عودية، 
مس���تنكرا مثل هذه االعتداءات 
الوحش���ية التي يرفضها الدين 
اإلسالمي احلنيف الذي يحث على 
عدم العنف والرحمة والتسامح. 
واضاف الهاج���ري في تصريح 
صحافي أن هذه اجلرمية البشعة 
تستهدف ضرب وحدة الشعب 
الس���عودي الش���قيق وزعزعة 
استقراره ويقف وراءها إرهابيون 

مجرمون ال ميتون للدين اإلسالمي 
بصلة، من جانبه أعرب النائب 
عب���داهلل التميم���ي عن أس���فه 
الشديد للعمل االرهابي اجلبان 
الذي استهدف األبرياء العزل في 
مسجد اإلمام علي مبنطقة القديح 
في القطيف شرق اململكة العربية 
الس���عودية.  وق���ال إن مخالب 
االرهاب بدأت تنهش في جسد دول 
مجلس التعاون وباتت السعودية 
تتعرض لهذا االرهاب التكفيري 
البغيض والبعيد كل البعد عن 

الدين االسالمي احلنيف.
وأش���ار التميم���ي ال���ى أن 
االرهاب الذي بدأ ينفذ املخططات 

الصهيوأميركية لتقسيم املنطقة 
العربية بدءا م���ن ليبيا ومصر 
والعراق وس���ورية، وها هو قد 
اقترب من دول اخلليج فالبد من 
وقف تلك املخططات اخلطيرة. 

وتابع: إن هذا الفكر االرهابي 
املتطرف يحظى بكل الدعم لتنفيذ 
مخطط���ات ماس���ونية لضرب 
التناحر  االسالم، ودق إس���فني 
الطائفي بني املسلمني وهم مرتزقة 
اس���تقطبتهم االف���كار املتطرفة 
وزودتهم بكل التسهيالت لتنفيذ 
كل املخطط���ات العاملية لتمزيق 
املنطقة وذلك من خالل األحداث 

التي تدور من حولنا.


