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ب��ع��ث س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح ببرقية تعزية إلى
فخامة الرئيس محمد أشرف
غ���ن���ي رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة
أفغانستان اإلسالمية الصديقة
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه
بضحايا التفجير اإلره��اب��ي
الذي استهدف حفل زفاف في
العاصمة األف��غ��ان��ي��ة كابول
وأسفر عن سقوط العشرات
من الضحايا واملصابني معربا
س��م��وه ع��ن اس��ت��ن��ك��ار دول��ة
ال��ك��وي��ت وإدان��ت��ه��ا الشديدة
لهذا العمل اإلره��اب��ي الشنيع
الذي استهدف أرواح األبرياء
اآلمنني.
واكد سموه في الوقت ذاته
موقف دول��ة الكويت الرافض
ل��ل�اره����اب ب��ك��اف��ة أش��ك��ال��ه
وص��وره سائال سموه املولى
تعالى أن يتغمد ضحايا هذا
العمل اإلرهابي بواسع رحمته
ومغفرته ويلهم ذويهم جميل
الصبر وحسن العزاء وأن مين
على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد
الشيخ ن��واف األح��م��د اجلابر
الصباح ببرقية تعزية إلى
فخامة الرئيس محمد أشرف
غ���ن���ي رئ����ي����س ج��م��ه��وري��ة
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األمير يعزي رئيس أفغانستان
بضحايا التفجير اإلرهابي في كابول

alwasat.com.kw

ولي العهد يستقبل الغامن
واملبارك واخلالد واجلراح والصالح

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أف���غ���ان���س���ت���ان اإلس�ل�ام���ي���ة
الصديقة ضمنها سموه خالص
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه
بضحايا التفجير اإلره��اب��ي
ال��ذي استهدف حفل زف��اف في
العاصمة األف��غ��ان��ي��ة كابول
وأس��ف��ر ع��ن سقوط العشرات
من الضحايا واملصابني مبتهال

س��م��وه إل��ى ال��ب��اري ج��ل وعال
أن يتغمد الضحايا بواسع
رح��م��ت��ه وم��غ��ف��رت��ه وأن مين
على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية .كما بعث سمو الشيخ
جابر امل��ب��ارك احلمد الصباح
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية
تعزية مماثلة.

وزير اخلارجية يستعرض مع نظيره
اإليراني املستجدات اإلقليمية
وأوجه التعاون املشترك
التقى الشيخ صباح خالد احلمد الصباح نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية الكويتي
امس مع وزير الشؤون اخلارجية باجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية الدكتور محمد جواد ظريف
مبناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت حيث مت
استعراض أوجه التعاون الثنائي املشترك بني
البلدين الصديقني وأحدث املستجدات اإلقليمية
والتطورات الراهنة في املنطقة.
وحضر اللقاء نائب وزي��ر اخلارجية السفير
خالد اجلارالله ومساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية
السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد الصباح
ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب نائب
وزير اخلارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد
وزير اخلارجية لشؤون آسيا املستشار عبدالرزاق
اخلليفة وع��دد م��ن كبار املسؤولني ف��ي وزارة
اخلارجية.

سمو ولي العهد مستقبالً مرزوق الغامن

استقبل سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األح��م��د اجلابر
ال��ص��ب��اح بقصر ب��ي��ان صباح
ام���س رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة
مرزوق علي الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد
بقصر بيان امس سمو الشيخ
جابر امل��ب��ارك احلمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل س��م��وه نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد
احلمد الصباح.
كما استقبل سمو ولي العهد
نائب رئيس مجلس ال���وزراء
ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد
اجلراح الصباح.
واستقبل سمو ول��ي العهد
نائب رئيس مجلس ال���وزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس خالد الصالح.

 ..وسموه مستقبالً سمو الشيخ جابر املبارك

 ..وسموه مستقبال الشيخ صباح اخلالد

الشيخ صباح خالد احلمد الصباح

الكويت تدين «بشدة» االعتداء
على حقل «الشيبة» السعودي
اع���رب م��ص��در م��س��ؤول في
وزارة اخلارجية اول من امس
عن إدانة واستنكار دولة الكويت
الشديدين لالعتداء الذي تعرض
له حقل الشيبة البترولي في
اململكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
الشقيقة.
واوضح املصدر أن هذا العمل
ال��ذي يستهدف ام��ن واستقرار
اململكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
الشقيقه وام������دادات ال��ط��اق��ة
العاملية يتطلب ج��ه��دا عامليا
لوقفه مبا يجنب املنطقه ازمات
وصراعات ومزيدا من التوتر.
وأك���د امل��ص��در وق���وف دول��ة
الكويت التام إلى جانب اململكة
العربية السعودية الشقيقة
وت��أي��ي��ده��ا ف���ي ك���ل م���ا تتخذه
م��ن اج�����راءات ل��ص��ي��ان��ة أمنها
واستقرارها.
وكان وزير الطاقة والصناعة
وال��ث��روة املعدنية السعودي
املهندس خالد الفالح أعلن في
وق��ت سابق ام��س تعرض حقل
(الشيبة) البترولي الواقع جنوب
شرقي اململكة العتداء بطائرات
مسيرة بدون طيار مفخخة مخلفا
أضرارا محدود.
وقال الوزير الفالح إن إحدى
وح���دات معمل للغاز الطبيعي
ف��ي ح��ق��ل (ال��ش��ي��ب��ة) تعرضت
إل��ى اع��ت��داء ع��ن طريق طائرات
م��س��ي��رة ب���دون ط��ي��ار (درون)
مفخخة وجن��م ع��ن ذل��ك حريق
مت��ت ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه ب��ع��د أن

وسموه مستقبالً الشيخ خالد اجلراح

وسموه مستقبالً أنس الصالح

 ..وسموه يستقبل وزير اخلارجية اإليراني
حقل «الشيبة» السعودي

خلف أضرارا محدودة ودون أي
إصابات بشرية.
وأك�����د أن إن���ت���اج امل��م��ل��ك��ة
العربية السعودية وصادراتها
من البترول «ل��م يتأثرا من هذا
العمل اإلرهابي» مشددا على ان
اململكة «تدين بأشد العبارات هذا
الهجوم اجل��ب��ان وت��ؤك��د أن هذا
العمل اإلره��اب��ي والتخريبي ما
هو إال امتداد لتلك األعمال التي
استهدفت أخيرا سالسل إم��داد
ال��ب��ت��رول العاملية مب��ا ف��ي ذلك
أنابيب النفط في اململكة وناقالت
النفط في اخلليج العربي».
وأض��اف أن «ه��ذا االستهداف
ملنشآت حيوية ال يستهدف اململكة
ف��ح��س��ب وإمن����ا ي��س��ت��ه��دف أم��ن
إم��دادات الطاقة للعالم وبالتالي

ميثل تهديدا لالقتصاد العاملي
ويبرز هذا الهجوم اجلبان مرة
أخ���رى أهمية ت��ص��دي املجتمع
الدولي لكافة اجلهات اإلرهابية
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذ م��ث��ل ه���ذه األع��م��ال
التخريبية مبا في ذلك مليشيات
احلوثي في اليمن املدعومة من
إي��ران» .وكانت شركة (ارامكو)
السعودية قالت في بيان ان فرق
االستجابة لديها سيطرت على
حريق محدود وقع صباح اليوم
في أحد مرافق معمل (الشيبة)
ل��ل��غ��از ول���م ي��ت��س��ب��ب احل���ادث
ف��ي وق��وع أي إص��اب��ات.واك��دت
الشركة أن إم��دادات عمالئها من
النفط اخلام لم تتأثر نتيجة لهذا
احلادث وأنها ستوافي مبزيد من
التفاصيل حال توفرها.

 ..وسموه خالل لقاء ظريف والوفد املرافق له مبناسبة زيارة البالد

سمو ولي العهد مستقبالً محمد جواد ظريف

استقبل س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ
ن��واف األح��م��د اجل��اب��ر الصباح بقصر
بيان صباح امس نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد احلمد الصباح ووزير الشؤون
اخل��ارج��ي��ة ب��اجل��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة

اإلي��ران��ي��ة الدكتور محمد ج��واد ظريف
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته
ل��ل��ب�لاد .حضر املقابلة وك��ي��ل ال��دي��وان
األميري ومدير مكتب سمو أمير البالد
أحمد فهد الفهد ونائب وزي��ر اخلارجية
خالد سليمان اجلارالله.

