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ّ
عزت البرتغال بضحايا حرائق الغابات

إثيوبيا تدعم الوساطة الكويتية
الحتواء األزمة الخليجية
كـ ــونـ ــا -اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ب ـق ـصــر
السيف أمــس ،النائب األول لرئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـ ـشـ ـي ــخ ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،ووزي ـ ــر
خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة اثـ ـي ــوبـ ـي ــا
الفيديرالية الديموقراطية الدكتور
وركينية جيبييهو والوفد املرافق،
حيث سلم سموه رسالة خطية من
رئ ـي ــس وزراء ج ـم ـهــوريــة اثـيــوبـيــا
الفيديرالية هيلي مــاريــام دسالني،
تـتـعـلــق بــال ـعــالقــات الـثـنــائـيــة الـتــي
ت ــرب ــط ال ـب ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـق ــني ،كـمــا
ت ـض ـم ـنــت دع ـم ــه مل ـســاعــي وج ـهــود
سموه بالوساطة الرامية الحتواء
األزمــة الخليجية وأهمية التوصل
إل ــى حـلــول لــأزمــات الـتــي تـمــر بها
امل ـن ـط ـق ــة وآخ ـ ــر املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات عـلــى
الساحتني اإلقليمية والدولية.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــري الـ ـشـ ـي ــخ ع ـلــي
الجراح.

الكويت دانت دهس املصلني في لندن:
يتنافى مع الشرائع والقيم اإلنسانية
ك ـ ــون ـ ــا -بـ ـع ــث سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
الشيخ صباح األحـمــد برقيتي
تـ ـع ــزي ــة ومـ ـ ــواسـ ـ ــاة إلـ ـ ــى مـلـكــة
امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة ل ـبــري ـطــان ـيــا
ال ـع ـظ ـمــى وأي ــرلـ ـن ــدا الـشـمــالـيــة
ال ـصــدي ـقــة إل ـي ــزاب ـي ــث ال ـثــان ـيــة،
وإل ـ ـ ــى رئ ـي ـس ــة وزراء امل ـم ـل ـكــة
املتحدة الصديقة تيريزا ماي،
أعرب فيهما سموه عن استنكار
الـ ـك ــوي ــت وإدان ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـش ــدي ــدة
ل ـحــادث الــدهــس املـتـعـمــد الــذي
اسـ ـتـ ـه ــدف امل ـص ـل ــني ب ـع ــد أداء
الصالة في أحد املساجد في
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ف ـ ـي ـ ـنـ ــزبـ ــري ب ـ ـ ــارك
ش ـ ـمـ ــال ل ـ ـن ـ ــدن ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي أس ـف ــر
عـ ــن اس ـت ـش ـه ــاد أح ـ ــد امل ـص ـلــني
وإصابة العشرات.
وأك ــد سـمــوه مــوقــف الكويت
الــرافــض لـهــذا العمل اإلرهــابــي

سمو األمير مستقبال وزير خارجية إثيوبيا بحضور صباح الخالد وعلي الجراح

ّ
األمير عزى البحرين بضحايا «الدراز»:
عمل إرهابي شنيع الستهداف األبرياء وزعزعة األمن

كـ ــونـ ــا -ب ـع ــث س ـم ــو األم ـي ــر
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد برقية
ت ـ ـع ـ ــزي ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـل ـ ــك م ـم ـل ـك ــة
ال ـب ـحــريــن ال ـش ـق ـي ـقــة ح ـمــد بن
عيسى بــن سـلـمــان آل خليفة،
عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عــن خالص
تـ ـع ــازي ــه وص ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
باستشهاد رجل أمن ،وإصابة
عدد من زمالئه جراء التفجير

اإلره ــاب ــي ال ــذي وق ــع فــي قرية
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراز بـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
الشقيقة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـمـ ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر فــي
الـبــرقـيــة ع ــن اسـتـنـكــار الـكــويــت
وإدان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة لـ ـه ــذا
الـعـمــل اإلره ــاب ــي الـشـنـيــع الــذي
استهدف أرواح األبرياء اآلمنني
وزعــزعــة األم ــن واالس ـت ـقــرار في

ال ـب ـل ــد ال ـش ـق ـيــق م ــؤك ــدا س ـمــوه
وقـ ـ ـ ـ ــوف الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت مـ ـ ــع م ـم ـل ـكــة
الـبـحــريــن الـشـقـيـقــة ،وتــأيـيــدهــا
ل ـك ــل م ــا ت ـت ـخ ــذه م ــن إج ـ ـ ــراءات
ملواجهة اإلرهــاب وحفظ أمنها،
ومجددا موقف الكويت الرافض
لالرهاب بكافة أشكاله وصوره،
ســائــال سـمــوه املــولــى تعالى أن
يتغمد الشهيد بــواســع رحمته

وم ـغ ـفــرتــه وي ـل ـهــم ذويـ ــه جميل
ال ـص ـب ــر ويـ ـم ــن ع ـل ــى امل ـصــابــني
ب ـســرعــة ال ـش ـفــاء وال ـعــاف ـيــة وأن
يحفظ مملكة البحرين وشعبها
الشقيق من كل مكروه.
وبـ ـ ـع ـ ــث س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد بــرق ـيــة
تعزية إلى امللك حمد بن عيسى،
ضمنها سموه خالص تعازيه

وص ــادق مــواســاتــه باستشهاد
ً
رجــل األم ــن ،مبتهال سموه إلى
الـ ـ ـب ـ ــاري جـ ــل وعـ ـ ــال أن يـتـغـمــد
الشهيد بواسع رحمته ومغفرته
وأن يمن على املصابني بسرعة
الشفاء والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر امل ـب ــارك
برقية تعزية مماثلة.

الـ ـشـ ـنـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاف ــى مــع
ال ـ ـشـ ــرائـ ــع والـ ـقـ ـي ــم اإلن ـس ــان ـي ــة
واألخ ـ ــالق ـ ـي ـ ــة ،ووقـ ــوف ـ ـهـ ــا إل ــى
جانب اململكة املتحدة الصديقة
وتــأي ـيــدهــا لـكــل م ــا تـتـخــذه من
إجـ ـ ـ ـ ــراءات مل ــواجـ ـه ــة م ـث ــل ه ــذه
األعـ ـم ــال اإلره ــابـ ـي ــة وال ـح ـفــاظ
عـ ـل ــى أم ـ ـن ـ ـهـ ــا ،مـ ـع ــرب ــا س ـم ــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
مــواســاتــه بضحية ه ــذا العمل
اإلرهــابــي ،سائال املولى تعالى
أن ي ـت ـغ ـم ــد الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ب ــواس ــع
رح ـم ـتــه وي ـم ــن ع ـلــى امل ـصــابــني
بسرعة الشفاء والعافية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد وسـمــو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء الشيخ
ج ــاب ــر املـ ـب ــارك ب ــرق ـي ــات تـعــزيــة
مماثلة.

مــن جـهــة ثــانـيــة ،بـعــث سمو
األمير برقية تعزية إلى رئيس
جـمـهــوريــة الـبــرتـغــال الصديقة
مـ ـ ــاركـ ـ ــو ريـ ـبـ ـيـ ـل ــو دي سـ ـ ـ ــوزا،
ع ـبــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
ت ـ ـعـ ــازيـ ــه وص ـ ـ ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه
بضحايا حرائق الغابات التي
اج ـت ــاح ــت مـنـطـقــة ب ـيــدروج ـيــو
جـ ـ ــرانـ ـ ــد وال ـ ـ ـتـ ـ ــي أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت عــن
سقوط العشرات من الضحايا
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــني ،راج ـ ـ ـيـ ـ ــا سـ ـم ــوه
للضحايا الرحمة وللمصابني
ســرعــة الـشـفــاء والـعــافـيــة ،وبــأن
يـتـمـكــن املـ ـس ــؤول ــون ف ــي الـبـلــد
الـصــديــق مــن ت ـجــاوز آث ــار هــذه
الحرائق.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
برقيتي تعزية مماثلتني.

استقباالت سمو ولي العهد
ك ــون ــا -اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولــي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد،
ب ـق ـصــر ال ـس ـيــف أم ـ ــس ،رئـيــس
الهيئة العامة للطيران املدني
ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان ال ـح ـم ــود .كما
استقبل سـمــوه وزي ــر الـشــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االقـتـصــاديــة
هند الصبيح.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــوه وزي ـ ـ ــر
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة وزي ـ ــر
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
ب ــال ــوك ــال ــة خـ ــالـ ــد ال ـ ــروض ـ ــان.
واس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه م ــدي ــر ع ــام
الهيئة العامة للرياضة الشيخ
اح ـمــد امل ـن ـصــور .كـمــا استقبل
سمو ولي العهد رئيس جهاز
األمـ ـ ــن ال ــوط ـن ــي ال ـش ـي ــخ ثــامــر
العلي.

سمو ولي العهد مستقبال خالد الروضان

 ...وسلمان الحمود

صباح الخالد بحث تعزيز العالقات
مع وزير خارجية إثيوبيا
ك ـ ــون ـ ــا -اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـن ــائ ــب
األول لرئيس مجلس الوزراء
وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ال ـش ـي ــخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد أم ـ ــس ،وزي ــر
خــارجـيــة جمهورية إثيوبيا
ال ـف ـي ــدرال ـي ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
الـصــديـقــة الــدكـتــور وركينيه
جـيـبـيـهــو ،بـمـنــاسـبــة زيــارتــه
الرسمية إلى البالد.
وتم خالل اللقاء بحث سبل
تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين الصديقني ،ومناقشة
ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
املشترك ومختلف التطورات
ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ــني اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية .حضر اللقاء سفير
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـ ــدى جـ ـمـ ـه ــوري ــة

ً
صباح الخالد مستقبال نظيره اإلثيوبي

إثـ ـي ــوبـ ـي ــا راش ـ ـ ــد الـ ـه ــاج ــري،
ومـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
لـ ـش ــؤون أف ــري ـق ـي ــا بــالــوكــالــة

حـ ـم ــد امل ـ ـش ـ ـعـ ــان ،وعـ ـ ـ ــدد مــن
كـ ـب ــار املـ ـس ــؤول ــني ف ــي وزارة
الخارجية.

«الخارجية» للمسافرات إلى النمسا:
التزمن بقانون حظر النقاب
كونا -دعت وزارة الخارجية
امل ــواطـ ـن ــني ال ــذي ــن ي ـع ـتــزمــون
السفر إلى جمهورية النمسا،
السيما النساء ،إلــى ضــرورة
التقيد وااللتزام بقانون حظر
تغطية الوجه ابـتــداء من أول
شهر اكتوبر املقبل.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة،

فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـه ــا ،ان الـ ـب ــرمل ــان
الـنـمـســوي اق ــر أخ ـي ـرًا قانونا
يحظر ارتداء البرقع والنقاب
فــي األمــاكــن الـعــامــة ووســائــل
ال ـن ـق ــل واملـ ـح ــاك ــم واملـ ـ ـ ــدارس
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ،مـ ـشـ ـي ــرة ال ــى
فـ ــرض ال ـس ـل ـطــات الـنـمـســويــة
غ ــرام ــة مــال ـيــة ت ـصــل قيمتها

إلى  150يورو لكل من يخالف
هذا القانون.
ودعـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــري ـ ــن إلـ ــى
ضرورة التقيد وااللتزام بهذا
الـقــانــون وغـيــره مــن القوانني
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـه ــوري ــة
ال ـن ـم ـس ــا ل ـت ـج ـن ــب املـ ـس ــاء ل ــة
القانونية.

وزير الدفاع بحث مع مسؤول أميركي
تعزيز العالقات العسكرية
اسـتـقـبــل نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد
الخالد بمكتبه صباح أمس قائد
فـيـلــق امل ـشــاة الـبـحــريــة األمـيــركـيــة
الـفــريــق أول روب ــرت نــالــر ،يرافقه
سفير الواليات املتحدة األميركية
ل ــدى ال ـب ــالد ل ــورن ــس سـيـلـفــرمــان
والوفد املرافق له ،وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
وت ــم خ ــالل االج ـت ـمــاع مناقشة
أهـ ـ ــم األم ـ ـ ـ ــور وامل ـ ــواض ـ ـي ـ ــع ذات
االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام امل ـ ـش ـ ـت ـ ــرك ،ال س ـي ـمــا
املتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأشــاد الخالد بعمق العالقات
الثنائية بــني البلدين الصديقني
وح ــرص ال ـطــرفــني عـلــى تـعــزيــزهــا
وتطويرها.
حضر االجتماع كل من رئيس

ً
محمد الخالد مستقبال قائد فيلق املشاة البحرية األميركية والوفد املرافق

األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـفــريــق
الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـخـ ـض ــر ون ــائ ــب
رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان ال ـع ــام ــة للجيش

ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن ع ـبــدال ـلــه ال ـن ــواف
وع ــدد مــن أعـضــاء مجلس الــدفــاع
العسكري وكبار ضباط الجيش.

