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صاحب السمو عزى رئيس أفغانستان بضحايا التفجير في كابول

األمير :نرفض اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
ا لأحمد بربقية تعزية �إلى الرئي�س حممد �أ�رشف
غني رئي�س �أفغان�ستان عرب فيها �سموه عن خال�ص
تعازيه و���ص��ادق موا�ساته ب�ضحايا التفجري
ا لإرهابي الذي ا�ستهدف حفل زفاف يف العا�صمة
ا لأفغانية كابول و �أ�سفر عن �سقوط الع�رشات من
ال�ضحايا وامل�صابني ،معربا �سموه ،عن ا�ستنكار
دول��ة الكويت و �إدان��ت��ه��ا ال�شديدة لهذا العمل
ا لإرهابي ال�شنيع الذي ا�ستهدف �أرواح ا لأبرياء

ا لآم��ن�ين وم ��ؤك��دا �سموه يف الوقت ذات��ه موقف
الكويت الراف�ض لالرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره
�سائال �سموه املولى تعالى �أن يتغمد �ضحايا هذا
العمل ا لإرهابي بوا�سع رحمته ومغفرته ويلهم
ذويهم جميل ال�صرب وح�سن العزاء و �أن مين على
امل�صابني ب�رسعة ال�شفاء والعافية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف ا لأحمد
بربقية تعزية �إل��ى الرئي�س حممد �أ��شرف غني
رئي�س جمهورية �أفغان�ستان �ضمنها �سموه

• سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

خال�ص ت��ع��ازي��ه و���ص��ادق موا�ساته ب�ضحايا
التفجري ا لإرهابي الذي ا�ستهدف حفل زفاف يف
العا�صمة ا لأفغانية كابول و �أ�سفر عن �سقوط
الع�رشات من ال�ضحايا وامل�صابني مبتهال �سموه
�إلى الباري جل وعال �أن يتغمد ال�ضحايا بوا�سع
رحمته ومغفرته و �أن مين على امل�صابني ب�رسعة
ال�شفاء والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تعزية مماثلة.

• سمو أمير البالد

• سموه مستقبالً الشيخ خالد اجلراح

•  ...وخالل استقباله مرزوق الغامن

سموه التقى صباح الخالد ووزير خارجية إيران

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك والجراح والصالح
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص بيان �صباح �أم�س
رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
كما ا�ستقبل �سمو ويل العهد �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء.
كما ا�ستقبل �سموه نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�شيخ

• ...وخالل لقائه أنس الصالح

�صباح اخلالد ونائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ال�شيخ خالد
اجلراح.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد بق�رص بيان ام�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء ان�س ال�صالح.
وا�ستقبل �سمو ويل العهد بق�رص بيان �صباح ام�س نائب رئي�س جمل�س

الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية
بايران د .حممد ظريف والوفد املرافق له وذل��ك مبنا�سبة زيارته
للبالد.
ح�رض املقابلة وكيل الديوان الأمريي ومدير مكتب �سمو �أمري البالد احمد
الفهد ونائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله.

«الخارجية»:
ندين
وبشدة
االعتداء
على حقل
الشيبة
السعودي
�أع���رب م�صدر م�س�ؤول
يف وزارة اخلارجية عن
�إدانة وا�ستنكار الكويت
ال�����ش��دي��دي��ن لالعتداء
ال��ذي تعر�ض ل��ه حقل
ال�شيبة ال��ب�ترويل يف
ال�سعودية.
واو�ضح امل�صدر �أن هذا
العمل ال��ذي ي�ستهدف
امن وا�ستقرار ال�سعودية
ال�����ش��ق��ي��ق��ة وام�����دادات
الطاقة العاملية يتطلب
جهدا عامليا لوقفه مبا
يجنب املنطقة ازمات
و��صراع��ات وم��زي��دا من
التوتر.
و�أك���د امل�����ص��در وق��وف
الكويت التام �إلى جانب
وت�أييدها
ال�سعودية
يف ك��ل م��ا ت��ت��خ��ذه من
اجراءات ل�صيانة �أمنها
وا�ستقرارها.
وك����ان وزي����ر الطاقة
وال�����ص��ن��اع��ة وال��ث�روة
امل��ع��دن��ي��ة ال�سعودي
املهند�س خالد الفالح
�أع��ل��ن يف وق���ت �سابق
تعر�ض حقل «ال�شيبة»
البرتويل الواقع جنوب
�رشقي اململكة العتداء
بطائرات م�سرية بدون
ط��ي��ار مفخخة خملفا
�أ�رضارا حمدودة.

• ...ومستقبالً الشيخ صباح اخلالد ومحمد ظريف

وزير الخارجية بحث مع نظيره اإليراني أحدث المستجدات اإلقليمية والتطورات بالمنطقة
ال��ت��ق��ى ال�����ش��ي��خ �صباح
اخلالد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير اخلارجية مع
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ب���اي���ران د.حم��م��د ج��واد
ظريف مبنا�سبة زيارته
الر�سمية �إل���ى الكويت
حيث مت ا�ستعرا�ض �أوجه
التعاون الثنائي امل�شرتك
ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن و�أح����دث
امل�����س��ت��ج��دات الإقليمية
وال��ت��ط��ورات الراهنة يف
املنطقة.
ح�رض اللقاء نائب وزير
اخلارجية ال�سفري خالد
اجلارالله وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية
ال�سفري ال�شيخ د� .أحمد
النا�رص وم�ساعد وزير
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية
ال�سفري �أيهم العمر ونائب
م�ساعد وزي��ر اخلارجية
ل�ش�ؤون �آ�سيا امل�ست�شار
عبدالرزاق اخلليفة وعدد
من كبار امل�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية.

• الشيخ صباح اخلالد خالل مباحثاته مع د .محمد ظريف

