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الكويت ودعت فقيدها الشيخ باسل سالم الصباح

ولي العهد تقدم جموع المشّيعين من أبناء األسرة ورجاالت الدولة

في مساعدة الناس وحتمل املشاق 
الجن����اح القضاي����ا الت����ي تخص 
الكويت، خصوصا ما يتعلق منها 
باالنشطة الرياضية الشبابية، كما 
كان محبوبا جدا لدى فئة الرياضيني 
والشباب وسيحس اجلميع بالفراغ 
الذي س����يخلفه رحيله في املجال 

الرياضي.
من جانبه، اعرب نائب رئيس 
مجلس االمة عبداهلل الرومي عن 
اس����فه لفقدان احد ابناء االس����رة 
الدولة،  احلاكمة واحد رج����االت 
اياه بالشجاعة واالهتمام  واصفا 
بنهوض وتنمية البالد، متمنيا له 

الرحمة واملغفرة.
وقال املستش����ار الس����ابق في 
الديوان االمي����ري فيصل احلجي 
ان الكويت فقدت شابا كان له دور 
متميز ول����م يدخر جهدا حتت اي 
ظروف خلدمة بالده واهلها، متمنيا 
الهله الصبر والسلوان وله الرحمة 
وان يخلف عل����ى الكويت واهلها 

بأبنائه.
وعبر بطل الكويت والش����رق 
االوسط للراليات مشعل النجادي 
عن حزنه الشديد لرحيل رمز من 
رموز الرياضة الكويتية، خصوصا 
رياضة احملركات التي كان الداعم 

ب����دوره، اكد النائ����ب مرزوق 
الغامن ان الفقيد الراحل الش����يخ 
باسل الصباح له مكانة كبيرة لدى 
الشعب الكويتي، خاصة الرياضيني 
منهم، كما انه كان يتصف بالتواضع 
والعالقات الطيبة مع اجلميع ونقول 
في وفاته رحمك اهلل وألهم ذويك 

الصبر والسلوان.
وقال الوزير الس����ابق د.انس 
الفقي����د كان يتمتع  الرش����يد ان 
بأخالق حمي����دة واخالق كرمية 
املناس����بة نتقدم بخالص  وبهذه 
احلزن واالس����ى الى جميع افراد 
االسرة احلاكمة وعموم ابناء الشعب 

الكويتي.
من ناحيت����ه، قال االمني العام 
ملجل����س ال����وزراء عبداللطي����ف 
الروضان اننا ال منلك اال ان نسأل 
املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته، حيث كان محبوبا 
من اجلميع لكن هذه هي ارادة املولى 

عز وجل وال راد لقضائه.

الرحمة والمغفرة

النائب صالح عاش����ور  ودعا 
املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
برحمته الواسعة وان يلهم ذويه 
الصبر والسلوان، مبينا ان الفقيد 
كان ميشي على خطى والده وجده 

صاح����ب الس����مو االمي����ر اح����ر 
التعازي.

وكشف وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون عن شديد تأثره بوفاة 
الشيخ باسل الصباح ألنه كان من 
الشباب املخلصني لبالدهم واهلها 
ومن فرسان الشباب والرياضة، 
متمنيا لذويه الصبر والس����لوان 
وسائال املولى عز وجل ان يتغمده 

بواسع رحمته.

املواصالت د.محمد البصيري الى 
ان الكويت فقدت شابا متميزا كان له 
دور كبير وواضح في العطاء لبالده 
والذي اس����تمر حتى بعد اصابته 
التي ادت الى اقع����اده لكن القدر 
املكتوب من املولى عز وجل البد ان 
يكون ويراه احلي وامليت ونتمنى 
الهله الصبر والسلوان وان يحفظ 

الكويت واهلها من كل سوء.
الى مقام  ورفع د.البصي����ري 

ب����دوره، قدم النائب الس����ابق 
محمد الصقر أحر التعازي ألسرة 
آل الصباح خاصة، وألهل الكويت 
عامة، على هذه الفاجعة التي أملت 
بالكويت وأهلها بوفاة الشيخ باسل 
الصباح الذي كان نشطا في العمل 
العام، متمنيا له الرحمة ولذويه 

الصبر والسلوان 
من جانبه، اشار وزير الدولة 
االم����ة ووزير  لش����ؤون مجلس 

الكويتية، وأكد  الرياض����ة  مجال 
ان شهادته مجروحة في أسرة آل 
الصباح، حي����ث ان العالقة التي 
تربطهم عميقة ويشهد لها التاريخ 
من خالل افراح وأحزان البحرين 
والكويت، سائ ال املولى عز وجل 
ان يحتسب الشيخ باسل الصباح 
ش����هيدا وان يلهم ذويه وكل من 
الكوي����ت والبحرين الصبر  أهل 

والسلوان.

موقف مؤثر

من جانبه، أكد الوزير السابق 
محمد السنعوسي ان املوقف مؤثر 
جدا، خصوصا ملن له عالقة مباشرة 
الكرمية ألنه  مع االسرة احلاكمة 
سيعرف حتما مكانة الفقيد وعزى 
أهل الفقيد بالقول ال حول وال قوة 
اال باهلل، متمنيا لهم ان مين املولى 
عز وجل عليهم بالصبر والسلوان 

ويتغمد الفقيد بواسع رحمته.
النائب حس����ني  ب����دوره، بني 
احلريتي ان وفاة الش����يخ باسل 
الصباح ذات أث����ر بالغ على اهل 
الكويت عامة واالس����رة احلاكمة 
خاصة ملا كان يتمتع به من مكانة 
معروفة لدى اجلميع مقدما تعازيه 

ألهل الكويت عامة.

بصمات واضحة

وأكد سفير مملكة البحرين لدى 
الكويت الشيخ خليفة بن حمد ان 
ما يحزن الكويت وأهلها هو حتما 
يحزن البحرين وأهلها، وقال: ان 
الفقيد غني عن التعريف ملا له من 
بصمات واضحة في عدة مجاالت، 
وكان اجللي منه����ا أبان االحتالل 
على الكوي����ت ودوره في مقاومة 
االحتالل، باالضافة الى دوره في 

هاني الظفيري ـ عادل الشنان
في أجواء بالغة احلزن والتأثر 
وّدعت الكويت صباح أمس فقيدها 
الشيخ باسل سالم الصباح، وتقدم 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
والش����يخ مش����عل االحمد وسمو 
الش����يخ ناصر احملمد املش����يعني 
الدولة  بحضور عدد من رجاالت 
السياسيني واالقتصاديني الى جانب 
حضور كثيف من اهالي الكويت.

السابق ورئيس  الوزير  وقال 
الهيئة اخليرية د.عبداهلل املعتوق 
ان الراحل كان له دور واضح في دعم 
الرياضة الكويتية وحترير البالد 
من االحتالل العراقي الغاشم آن ذاك، 
مؤكدا ان الراحل كان يتمتع بصفات 
حميدة منها الشجاعة والتي كانت 
واضح����ة متاما للجميع من خالل 
الدور الكبير الذي قام به لتحرير 
الى تشجيعه  الكويت، باالضافة 
الشباب الكويتي للذود عن بالدهم 
وحتريرها من براثن احملتلني، كما 
انه كان يتص����ف بالكرم ودماثة 
اخللق والبر بوالديه والسؤال الدائم 
عن أصحابه ومعارفه، متمنيا من 
املولى عز وجل ان يتغمده بواسع 
رحمته ويس����كنه بفسيح جناته 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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تلقى صاحب الس��مو االمير الش��يخ صباح االحمد برقية 
تعزية من اخيه الس��لطان قابوس بن س��عيد سلطان سلطنة 
عمان الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى الش��يخ باس��ل سالم صباح 
الس��الم س��ائال املولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
وق��د بعث صاحب الس��مو االمير الش��يخ صباح االحمد 
برقية ش��كر جوابية للس��لطان قابوس بن س��عيد س��لطان 
سلطنة عمان الش��قيقة ضمنها خالص شكره وتقديره على 
ما عبر عنه من صادق املشاعر وخالص الدعاء، مبتهال سموه 
ال��ى املولى تعالى اال يرى اي مك��روه وان يدمي عليه موفور 

الصحة ومتام العافية.

كما تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد برقية 
تعزية من أخيه امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواس��اته بوفاة املغفور له باذن اهلل تعالى الشيخ باسل سالم 
صباح الس��الم الصباح، س��ائال املولى تعالى ان يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
وقد بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
شكر جوابية الخيه امللك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها خالص شكره وتقديره 
على ما عبر عنه من صادق املش��اعر وخالص الدعاء، مبتهال 
 س��موه ال��ى املولى تعالى اال يرى اي مك��روه وان يدمي عليه

موفور الصحة ومتام العافية.

السلطان قابوس وملك البحرين عزيا األمير بوفاة باسل سالم الصباح
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االول لها، مؤكدا ان الفقيد كان شديد 
احلرص على دعم الشباب وحثهم 
على العمل لرفع اسم الكويت في 
ش����تى املجاالت، متمنيا ان يتقبل 
املولى عز وجل الفقيد احسن قبول 

ويسكنه فسيح جناته.
وأكد النائب د.محمد احلويلة ان 
الفقيد له مكانة خاصة في نفوس 
الش����باب والرياضيني الكويتيني 

لدعمه املتواصل له����م كما ان له 
محبة خاصة في نفوس أهل الكويت 
ممتدة من والده وجده رحمهم اهلل 
جميعا، مؤكدا ان رحيله سيترك 
فراغا ملحوظا في دعم الش����باب 
والرياضة، ومتمنيا من املولى عز 
وجل ان يتغمده بواس����ع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه 
الصبر والسلوان خصوصا وأهل 

الكويت عامة.

من جهته، رفع النائب عدنان 
املطوع أحر التعازي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وآل 
الكرام عل����ى وفاة فقيد  الصباح 
الكويت والرياضة الكويتية الذي 
فج����ع خبر وفات����ه الكويت عامة 
وسائال املولى عز وجل ان يتغمده 
بواس����ع رحمته وان يخفف هذا 

املصاب على أهله وذويه.
من جانبه، قال س����فيرنا لدى 

البحرين الشيخ عزام الصباح ان 
احلزن كبير وقد فقدنا رجال قياديا 
بذل الكثير من أجل الكويت سواء 
على الصعيد احمللي او اخلارجي 
لذلك نسأل العزيز املنان ان يسكنه 

فسيح جناته.
ومن جان����ب آخر، قال الفريق 
متقاع����د ثابت املهن����ا ان التجمع 
احلاصل لتقدمي واجب العزاء من 
جميع أطي����اف املجتمع الكويتي 

لتشييع املغفور له الشيخ باسل 
التراص  الصب����اح ميثل معن����ى 
والتعاون والتالحم بني أفراد األسرة 
وابناء الش����عب الكويتي، وأشار 
املهنا الى دور الش����يخ باسل في 
رفع رياضة السباقات للسيارات 
وقد قابلته عدة مرات حينما كنت 
مسؤوال عن املرور وكان املغفور له 
دائما يحاول تذليل املصاعب لرفع 
مستوى الرياضة كما ذكرت فنتمنى 

من اهلل ان يحفظ الكويت وحكومتها 
وشعبها من كل مكروه.

اللواء جاس����م املنصوري  أما 
فقال ان الكويت تفقد احد رجاالتها 
الذي����ن يتمتع����ون بدماثة اخللق 
وطيب السيرة، ساهم في العديد 
من املجاالت س����واء في األنشطة 
الرياضي����ة او األنش����طة العامة، 
فالشيخ باسل شخصية متميزة 
محببة أحب الناس فأحبوه فنقف 

اليوم لوداعه فهذه هي سنة احلياة 
ونتمنى من العلي القدير ان يتقبله 
في واس����ع جنات����ه وان يرحمه 

وسنظل محبني للشيخ باسل.
ومن جانبه، قال العميد يوسف 
األنصاري ان الفقيد ذو مآثر كثيرة 
ونسأل اخلالق أن يلهم أهله الصبر 
والس����لوان فقد أجنز العديد من 
األم����ور الرياضي����ة اخلاصة في 
رياضة الربع ميل، لذلك اخلسارة 

كبيرة برحيل الشيخ باسل الصباح 
احد الرج����ال الذين تركوا بصمة 
جعلت احلشود تأتي من كل مكان 

لتشييع جنازته.
ومن جانب آخ����ر، قال النائب 
السابق رجا احلجيالن ان الشيخ 
باسل كان ذا خلق ومن القياديني 
البارزين في الس����ابق واحلاضر 
ورحمه اهلل وأله����م ذويه الصبر 

والسلوان.
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