الكويت تدين بشدة تفجيرات سريالنكا

أع��رب��ت الكويت أول أم��س ع��ن إدان��ت��ه��ا واستنكارها
الشديدين للتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت كنائس
وفنادق في مدينة كوملبو ومدن أخرى في سريالنكا.
وأع��رب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية عن إدانة
واستنكار دولة الكويت الشديدين للتفجيرات اإلرهابية
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التي أدت إلى وقوع املئات من الضحايا واجلرحى.
وش��دد امل��ص��در على موقف الكويت الثابت واملبدئي
املناهض للعنف واإلره��اب مؤكدا تأييدها لكل اإلج��راءات
التي تتخذها سريالنكا للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأع��رب عن خالص التعازي وص��ادق امل��واس��اة ألسر

الضحايا متمنيا للمصابني الشفاء العاجل.
واستهدفت سلسلة من االنفجارات املنسقة في ال45ر8
من صباح األح��د (بالتوقيت احمللي) كنائس وفنادق في
مختلف مدن سريالنكا أثناء ق��داس عيد الفصح أدت إلى
سقوط نحو  207قتلى وأكثر من  500مصاب.
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الكويت وموريتانيا توقعان أربع اتفاقيات تعاون

سمو األمير بحث مع رئيس موريتانيا تعزيز العالقات الثنائية والقضايا املشتركة

جانب من جلسة املباحثات الرسمية

سمو األمير يستقبل رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس الرئيس
محمد ول��د عبدالعزيز رئيس اجلمهورية
اإلس�لام��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة الشقيقة وال��وف��د
الرسمي امل��راف��ق لفخامته وذل��ك مبناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
وقد عقدت املباحثات الرسمية بني اجلانبني
حيث ترأس اجلانب الكويتي صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ورئيس
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد وكبار املسؤولني بالدولة
وعن اجلانب املوريتاني الرئيس محمد ولد
عبدالعزيز رئيس اجلمهورية اإلسالمية
املوريتانية الشقيقة وكبار املسؤولني في
احلكومة املوريتانية.
وقد صرح وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي اجل��راح بأن املباحثات تناولت
استعراض العالقات الثنائية بني البلدين
والشعبني الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها
ف��ي امل��ج��االت ك��اف��ة مب��ا يحقق تطلعاتهم
وتوسيع أط��ر التعاون ب�ين دول��ة الكويت
وج��م��ه��وري��ة م��وري��ت��ان��ي��ا الشقيقة خلدمة
مصاحلهما املشتركة كما مت بحث القضايا ذات
االهتمام املشترك.
وس��اد املباحثات ج��و ودي عكس روح
االخ���وة ال��ت��ي تتميز بها العالقة والرغبة
املتبادلة في املزيد من التعاون والتنسيق في
كافة األصعدة.
وقد مت بحضور صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد والرئيس محمد ولد
عبدالعزيز رئيس اجلمهورية اإلسالمية
املوريتانية الشقيقة ورئيس مجلس الوزراء
باإلنابة ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح
األح��م��د مت بقصر بيان ظهر أم��س التوقيع
على اتفاقيات بني دولة الكويت واجلمهورية
املوريتانية وهي كما يلي:
أوال :اتفاقية التعاون اإلعالمي بني حكومة
دولة الكويت وحكومة اجلمهورية اإلسالمية
املوريتانية وقعها عن حكومة دولة الكويت
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة وع��ن حكومة
اجلمهورية اإلسالمية واملوريتانية إسماعيل
ولد الشيخ أحمد وزي��ر الشؤون اخلارجية
والتعاون.
ثانيا :اتفاقية التعاون في مجال الثقافة
والفنون بني حكومة دولة الكويت وحكومة

اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية وقعها
ع��ن حكومة دول���ة الكويت الشيخ صباح
اخلالد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية وعن حكومة اجلمهورية اإلسالمية
واملوريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير
الشؤون اخلارجية والتعاون.
ثالثا :مذكرة تفاهم للتعاون املشترك في
مجال األنشطة املتبادلة بني وزارة خارجية
دول��ة الكويت ووزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
وقعها ع��ن حكومة دول���ة الكويت الشيخ
صباح اخلالد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر اخلارجية وعن حكومة اجلمهورية
اإلسالمية واملوريتانية إسماعيل ولد الشيخ
أحمد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون.
رابعا :اتفاقية التعاون في مجال البيئة
والتنمية املستدامة بني حكومة دولة الكويت
وحكومة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
وقعها عن حكومة دولة الكويت مرمي العقيل

وزي���رة ال��دول��ة للشؤون االقتصادية وعن
حكومة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
آمادي كمرا وزير البيئة والتنمية املستدامة.
وقد أقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان ظهر أمس مأدبة
غداء على شرف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز
رئيس اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

الشقيقة وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لفخامته
وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وكان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة
والوفد الرسمي املرافق له وصل إلى البالد
ظهر أمس في زيارة رسمية للبالد.
وكان على رأس مستقبليه على أرض املطار

الشيخ صباح اخلالد وإسماعيل ولد الشيخ يتبادالن نسخ إحدى االتفاقيات

سمو أمير البالد يهنئ رئيس أوكرانيا
بفوزه في االنتخابات الرئاسية

ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى
فالدميير زيلينتسكي الرئيس املنتخب
جلمهورية أوكرانيا الصديقة عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه
في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية
أوكرانيا متمنيا سموه لفخامته موفور
الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد
ول��ل��ع�لاق��ات الطيبة ب�ين دول���ة الكويت
وجمهورية أوكرانيا الصديقة املزيد من
التطور والنماء.

سمو األمير ورئيس موريتانيا خالل توقيع االتفاقيات

صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح
األحمد ورئيس مجلس األمة باالنابة عيسى
الكندري ورئيس مجلس ال���وزراء باإلنابة
ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد
وكبار املسؤولني بالدولة.
وتشكلت بعثة الشرف املرافقة لفخامته من
الديوان األميري برئاسة املستشار بالديوان

مرمي العقيل و آمادي كمرا يتبادالن اتفاقية التعاون في مجال البيئة والتنمية املستدامة

أمير البالد يتسلم رسالة خطية من الرئيس التونسي

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األح��م��د ب��ب��رق��ي��ة تهنئة إل���ى ف�لادمي��ي��ر
زيلينتسكي الرئيس املنتخب جلمهورية
أوكرانيا الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه مبناسبة ف���وزه ف��ي االنتخابات
الرئاسية رئيسا جلمهورية أوكرانيا متمنيا
سموه لفخامته موفور الصحة والعافية
وكل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك
رئيس مجلس ال��وزراء حفظه الله ببرقية
تهنئة مماثلة.

 ..ويعزي رئيس الفاتيكان بضحايا
االنفجارات في كولومبو
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إل��ى فالدميير
زيلينتسكي الرئيس املنتخب جلمهورية أوكرانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية أوكرانيا متمنيا سموه
لفخامته موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد وللعالقات الطيبة بني دولة الكويت
وجمهورية أوكرانيا الصديقة املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى فالدميير زيلينتسكي
الرئيس املنتخب جلمهورية أوكرانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة فوزه
في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية أوكرانيا متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة
والعافية وكل التوفيق والسداد.

سمو األمير يستقبل السفير التونسي أحمد بن احلبيب بن الصغير

تسلم صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األح��م��د بقصر بيان صباح أمس
رس��ال��ة خطية م��ن أخيه فخامة الرئيس
الباجي قايد السبسي رئيس اجلمهورية
التونسية الشقيقة تتعلق بالعالقات

األميري محمد ضيف الله شرار.
وي��راف��ق فخامته وف��د رس��م��ي يضم كال
م��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال��دول��ي
اسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزي��ر االقتصاد
واملالية املختار أجاي ووزير البيئة والتنمية
املستدامة امدي كمرا وعدد من كبار املسؤولني
في حكومة موريتانيا الشقيقة.

األخ��وي��ة الطيبة ال��ت��ي جت��م��ع البلدين
وال��ش��ع��ب�ين الشقيقني وس��ب��ل تنميتها
وتطويرها كما تضمنت دعوة سموه لزيارة
اجلمهورية التونسية الشقيقة .وقد أعرب
سموه عن سعادته بتلبية دعوة فخامته.

وق��د ق��ام بتسليم الرسالة لسموه سفير
اجلمهورية التونسية لدى دول��ة الكويت
أح��م��د ب��ن احلبيب ب��ن الصغير .وحضر
املقابلة وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري
الشيخ علي اجلراح.

األمير يعزي رئيس
كولومبيا بضحايا االنهيار
األرضي في «كاوكا»
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس
إيفان دوك��ي رئيس جمهورية كولومبيا
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا االنهيار األرضي
ال���ذي جن��م ع��ن ه��ط��ول ام��ط��ار غ��زي��رة في
إقليم (ك��اوك��ا) ج��ن��وب غ��رب��ي كولومبيا
وأس��ف��ر ع��ن سقوط العديد م��ن الضحايا
واملصابني وأحلق أضرارا في املرافق العامة
واملمتلكات .راجيا سموه للضحايا الرحمة
وللمصابني س��رع��ة ال��ش��ف��اء وأن يتمكن
املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار
هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد ببرقية تعزية إل��ى الرئيس إيفان
دوكي رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة
ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تعازيه وص��ادق
مواساته بضحايا االنهيار األرض��ي الذي
جن��م ع��ن ه��ط��ول أم��ط��ار غ��زي��رة ف��ي إقليم
(ك��اوك��ا) جنوب غربي كولومبيا راجيا
سموه للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة
الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

