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صاحب السمو أدان التفجير اإلرهابي في »الدراز« البحرينية وحادث دهس المصلين في أحد المساجد شمال لندن

األمير: الكويت ترفض اإلرهاب بكل صوره وأشكاله
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووزير 
خارجية جمهورية اثيوبيا 
الفيدراليــة الدميوقراطيــة 
د.وركينية جيبييهو والوفد 
املرافق حيث ســلم ســموه 
رســالة خطية مــن رئيس 
وزراء جمهوريــة اثيوبيــا 
الفيدراليــة هيلــي ماريــام 
دســالني تتعلق بالعالقات 
الثنائية التي تربط البلدين 
الصديقــني، كمــا تضمنت 
دعمه ملساعي وجهود سموه 
الرامية الحتواء  بالوساطة 
األزمــة اخلليجيــة وأهمية 
التوصل إلى حلول لألزمات 
التي متر بها املنطقة وآخر 
الساحتني  املستجدات على 

اإلقليمية والدولية.
حضر املقابلة نائب وزير 
الديــوان األميري  شــؤون 

الشيخ علي اجلراح.
الى ذلــك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى 
أخيه صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عيسى بن سلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته باستشهاد رجل 
أمن وإصابة عدد من زمالئه 
جــراء التفجيــر اإلرهابــي 
الذي وقع فــي قرية الدراز 
الشقيقة،  البحرين  مبملكة 
معربا ســموه عن استنكار 
الكويت وإدانتها الشــديدة 
لهذا العمل اإلرهابي الشنيع 
الذي استهدف أرواح األبرياء 

على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وأن يحفظ مملكة 
البحرين وشعبها الشقيق 

من كل مكروه.
وبعث ســمو ولي العهد 
األحمــد  نــواف  الشــيخ 
إلــى أخيه  ببرقيــة تعزية 
صاحــب اجلاللة امللك حمد 
بن عيســى بن ســلمان آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة ضمنهــا ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواســاته باستشهاد رجل 
أمن وإصابة عدد من زمالئه 
جراء التفجير اإلرهابي الذي 
وقع في قرية الدراز مبملكة 
الشــقيقة مبتهال  البحرين 
سموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمد الشــهيد بواســع 
رحمتــه ومغفرته وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيتي تعزية ومواساة إلى 
صاحبة اجلاللــة إليزابيث 
الثانية ملكة اململكة املتحدة 

وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقيتي 
تعزية إلى صاحبة اجلاللة 
إليزابيث الثانية ملكة اململكة 
املتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية الصديقة 
وإلى  رئيسة وزراء اململكة 
املتحدة الصديقة تيريزا ماي 
ضمنهما ســموه اســتنكار 
الكويت وإدانتها الشــديدة 
حلادث الدهس املتعمد الذي 
اســتهدف املصلني بعد أداء 
الصالة فــي أحد املســاجد 
والذي أســفر عن استشهاد 
وإصابــة  املصلــني  أحــد 
العشــرات، معربــا ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحية هذا العمل 
اإلرهابي سائال املولى تعالى 
أن يتغمد الشــهيد بواســع 
رحمته ومين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلــس 
جابر املبارك ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
ماركــو ريبيلو دي ســوزا 

اآلمنــني وزعزعــة األمــن 
واالستقرار في البلد الشقيق، 
مؤكدا سموه وقوف الكويت 
مع مملكة البحرين الشقيقة 
وتأييدها لكل ما تتخذه من 
إجــراءات ملواجهة اإلرهاب 
وحفظ أمنها ومجددا موقف 
الرافــض لالرهاب  الكويت 
وصــوره،  أشــكاله  بــكل 
ســائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمد الشــهيد بواســع 
رحمتــه ومغفرتــه ويلهــم 
ذويه جميــل الصبر ومين 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشــمالية الصديقــة وإلى 
رئيسة وزراء اململكة املتحدة 
الصديقة تيريزا ماي أعرب 
فيهما ســموه عن استنكار 
الكويت وإدانتها الشــديدة 
حلادث الدهس املتعمد الذي 
اســتهدف املصلني بعد أداء 
الصالة فــي أحد املســاجد 
في منطقة فينسبري بارك 
شــمال لندن والذي أســفر 
عن استشــهاد أحد املصلني 
العشــرات، مؤكدا  وإصابة 
الكويــت  موقــف  ســموه 
الرافض لهذا العمــل اإلرهابي 
الشــنيع الــذي يتنافى مع 
الشــرائع والقيم اإلنسانية 
واألخالقيــة ووقوفهــا إلى 
املتحــدة  اململكــة  جانــب 
الصديقــة وتأييدها لكل ما 
تتخذه من إجراءات ملواجهة 
مثل هذه األعمال اإلرهابية 
واحلفاظ على أمنها، معربا 
ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحية 
هذا العمل اإلرهابي ســائال 
املولــى تعالــى أن يتغمــد 
الشهيد بواسع رحمته ومين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.

البرتغال  رئيس جمهورية 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايا حرائق 
التــي اجتاحــت  الغابــات 
منطقة بيدروجيــو جراند 
والتي أســفرت عن سقوط 
العشــرات مــن الضحايــا 
واملصابــني راجيــا ســموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 
سرعة الشفاء والعافية وبأن 
يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز اثار هذه 

احلرائق.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلــى الرئيس ماركو 
ريبيلــو دي ســوزا رئيس 
جمهورية البرتغال الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا 
حرائق الغابات التي اجتاحت 
منطقــة بيدروجيو جراند، 
راجيــا ســموه للضحايــا 
الرحمة وللمصابني سرعة 

الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلــــس الوزراء الشيـــخ 
جابر املبارك ببرقية تعزية 

مماثلة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير خارجية إثيوبيا د.وركينية جيبييهو

صاحب السمو تلقى 
رسالة خطية من 

رئيس وزراء إثيوبيا 
تدعم جهود سموه 

الحتواء األزمة 
اخلليجية

اجلراح نقل تعازي القيادة السياسية بوفاة هيلموت كول
قام نائب وزير شؤون 
الشــيخ  الديوان األميري 
علي اجلــراح بزيارة إلى 
أملانيا  ســفارة جمهورية 
الكويت،  لــدى  االحتادية 
حيث نقل تعازي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس 
الوزراء وحكومة  مجلس 
وشــعب الكويــت وذلــك 
بوفاة املستشــار السابق 
جلمهورية أملانيا االحتادية 

الشيخ علي اجلراح يسجل كلمة في سجل التعازي هيلموت كول.

ولي العهد استقبل احلمود والصبيح 
والروضان واملنصور والعلي

اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد بقصر 
الســيف صباح امــس رئيس 
الهيئــة العامة للطيران املدني 

الشيخ سلمان احلمود.

كما اســتقبل سموه بقصر 
الســيف صباح امــس وزيرة 
الشــؤون االجتماعية والعمل 
للشــؤون  الدولــة  ووزيــرة 

االقتصادية هند الصبيح.

واســتقبل سمو ولي العهد 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة 
خالد الروضان. واستقبل سمو 
ولي العهــد مدير عــام الهيئة 

العامة للرياضة الشــيخ احمد 
املنصور. كما استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
السيف صباح امس رئيس جهاز 
األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ أحمد املنصور 

.. وسموه مستقبال هند الصبيح

الخالد ووزير خارجية إثيوبيا بحثا تعزيز العالقات

»اخلارجية« تدعو املسافرين للنمسا 
إلى االلتزام بقانون حظر تغطية الوجه

اســتقبل الشــيخ صباح 
اخلالد النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
اخلارجيــة وزيــر خارجية 
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الصديقــة  الدميوقراطيــة 
د.وركينيــه جيبيهو وذلك 
الرسمية  مبناســبة زيارته 

إلى البالد.
ومت خالل اللقاء بحث سبل 
تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني ومناقشة 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
ومختلــف التطــورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفيرنا لدى 

جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطية الصديقة راشد 
الهاجــري ومســاعد وزيــر 
اخلارجية لشــؤون إفريقيا 
بالوكالة حمد املشعان وعدد 
من كبار املسؤولني في وزارة 

اخلارجية. 
الــى ذلــك دعــت وزارة 
اخلارجيــة املواطنني الذين 
إلــى  الســفر  يعتزمــون 
جمهورية النمسا إلى ضرورة 
التقيد وااللتزام بقانون حظر 
تغطية الوجه ابتداء من أول 

شهر اكتوبر املقبل.
وذكرت اخلارجية في بيان 

لهــا ان البرملان النمســاوي 
اقر مؤخــرا قانونــا يحظر 
ارتداء البرقــع والنقاب في 
العامــة ووســائل  األماكــن 
النقــل واحملاكــم واملدارس 
واجلامعات مشيرة الى فرض 
السلطات النمساوية غرامة 
مالية تصل قيمتها إلى ١5٠ 
يــورو لكل مــن يخالف هذا 

القانون.
ودعــت املســافرين إلــى 
ضرورة التقيد وااللتزام بهذا 
القانون وغيره من القوانني 
الصادرة في جمهورية النمسا 
لتجنب املساءلة القانونية.

الشيخ صباح اخلالد يستقبل وزير خارجية جمهورية إثيوبيا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الشيخ سلمان احلمود 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ثامر العلي


