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ثرى الكويت احتضن راشد احلمود
)سعود سالم( سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ جابر العبداهلل والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد وكبار الشيوخ والوزراء والنواب وجمع من املواطنني يؤدون صالة اجلنازة على جثمان الفقيد 

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد اخلالد يشاركان في حمل نعش الفقيد

أحمد املليفي شارك في تقدمي واجب العزاء صالح الفضالة السفير البحريني

نايف الركيبي يتحدث للزميل فرج ناصر

د.محمد البصيري متحدثا للزميل حمد العنزي

عبدالعزيز العدساني

جاسم اخلرافي متحدثا للزميل فرج ناصر

يس���عني اال ان أق���ول إنا هلل 
وإنا الي���ه راجعون، وال حول 
وال قوة اال باهلل، ونسأل اهلل 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويجعل اجلنة مثواه مع الطيبني 

واألبرار.
النائب خالد  ق���ال  بدوره، 
الطاح���وس: نعزي أس���رة آل 
الصباح الكرام والشعب الكويتي 
باملصاب اجللل بوفاة املغفور 
له بإذن اهلل تعالى الشيخ راشد 
احلمود اجلابر الصباح ونسأل 
اهلل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويلهم ذويه وأس���رته الصبر 

والسلوان.
وعن مناقب الفقيد واألدوار 
الطاحوس  التي لعبها أوضح 
قائال: من منا ال يعرف األدوار 
الفقيد على جميع  التي لعبها 
األصع���دة، فاجلميع يعرفون 
ويتذك���رون دوره البارز أيام 
العراق���ي لدولتنا  االحت���الل 
احلبيبة وموقفه الشجاع الذي 
ينم عن وطنيته وحبه لوطنه 

وشعبه.
وأضاف الطاحوس: ان الفقيد 
عم���ل بصمت وم���ات بصمت 
فأعماله ومناقبه ستظل يتذكرها 
اجلميع ولن تغيب عن ذاكرة 

الكويتيني.
فرج ناصر ـ حمد العنزي  ٭

صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمني وأسرة آل الصباح الكرام 
لوفاة املغفور له الفقيد املرحوم 
بإذن اهلل تعالى الشيخ راشد 
احلم���ود اجلابر الصباح الذي 
رحل عنا جسدا ولكن ستظل 
ذك���راه وأعماله خال���دة بيننا 
وسنظل نتذكرها على مر األيام 

والسنني.
وأشار الى ان الفقيد يعد أحد 
رجاالت الدولة احلريصني على 

التواجد واملشاركة في كل احملافل 
الوطنية، مبينا انه احد الدعاة 
للوحدة الوطنية، كما عمل دائما 
على املساهمة في توحيد صفوف 
األسرة احلاكمة ودعمه املتواصل 
للتقريب بني احلاكم واحملكوم 
من أفراد الشعب، مؤكدا ان هذه 
املناقب والصفات ال جتدها اال 
في رج���ل كرمي وهب نفس���ه 
وجهوده خلدمة وطنه وشعبه 
الذي دائما سيظل يتذكره ولن 
ينس���اه أبدا، متقدما ألسرة آل 
الفقيد  الكرام وعائلة  الصباح 
املرحوم بأحر التعازي واملواساة 
باملصاب اجللل، ونس���أل اهلل 
جلت قدرت���ه ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.

رجل مخلص

من جانبه، قال وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون األمن اجلنائي 
ومدير عام اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات الشيخ أحمد اخلليفة 
الكويت فقدت أحد رجالها  ان 
املخلص���ني وال���ذي ق���دم لها 
وآلخر حلظة من حياته الكثير 
وكان أح���د الداعمني لنهضتها 
واستقرارها، وبهذه املناسبة 
األليم���ة على قلوبنا جميعا ال 

الرجل التواصل بني فئات الشعب 
الكويتي بكل أطيافه كما أنه يعتبر 
رجل االخالق االنس���انية وأحد 

ابناء الكويت املخلصني.
بدوره قال رئيس بيت الكويت 
لألعمال الوطنية يوسف العميري 
إن املغف���ور ل���ه كان من خيرة 
الرجال وله مواقف مشهود لها 
ونعزي صاحب الس���مو األمير 
وأس���رة آل الصباح برحيل هذا 
الرجل وأكد أن الفقيد كان يعشق 
الكويت وكانت الكويت وهموم 

الكويت في قلبه.

بصمات واضحة

من جانبه قال وزير الدولة 
السابق لشؤون مجلس الوزراء 
املستش����ار فيصل احلجي في 
كلمة له في حق الفقيد الشيخ 
راشد احلمود الصباح إننا نسأل 
اهلل له املغفرة وأن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويدخله فسيح 

جناته.
الفقيد كانت له  وأضاف: بأن 
بصمات واضحة ومميزة سواء على 
اجلانب الرياضي أو االجتماعي أو 

اجلانب السياسي.
وقال إن هذا الرجل كان مثاال 
لألخالق وله دور مميز في اجلانب 
العمل  ف���ي  االجتماع���ي وكذلك 
السياسي. حقا فقدت الكويت أحد 
أعمدته���ا املخلصني ونعزي مرة 
أخرى أس���رة الفقيد والى جنات 

اخللد إن شاء اهلل تعالى.
من جهته، قال مختار منطقة 
عبداهلل املبارك فهد البذال ان الكويت 
اليوم فقدت علما من أعالمها ورجال 
ذا تاريخ مش����ّرف ورجال ضحى 
من أجل الكويت وشعب الكويت، 
رجال كانت له مواقف مشّرفة في 

جميع املجاالت.
كان  الفقي���د  ان  وأض���اف: 
يحب اخلير للجمي���ع وكان من 
الش���خصيات التي له���ا عالقات 
قوية مع أفراد املجتمع الكويتي 
من خ���الل تواصل���ه الذي ليس 
له نهاية، حقا كان نعم االنسان 
ونعم الشيخ، وختاما نسأل اهلل 
ان يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته 
ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

مشاركة وطنية

الدولة  بدوره، قال وزي���ر 
لش���ؤون مجلس األمة ووزير 
النفط د.محمد البصيري: نعزي 

شيعت الكويت صباح أمس 
املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
راشد احلمود الصباح الذي وافته 
املنية عن عمر يناهز ال� 69 عاما، 
في مقبرة الصليبخات بحضور 
س���مو نائب األمير وولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ورئيس 
مجل���س االمة جاس���م اخلرافي 
وس���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد، وعدد من 
الشيوخ والوزراء والنواب، وجمع 

غفير من املواطنني.
وأكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي أن رحيل الفقيد بحد ذاته 
خس���ارة كبيرة، لكن هذه سّنة 
احلياة ومثواه اجلنة إن شاء اهلل، 
وعزاؤنا ألهله ونسأل اهلل تعالى 
أن يتغم���د روح الفقيد برحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان و)إنا 

هلل وإنا إليه راجعون(.
من جانبه، قال النائب السابق 
ورئيس اجلهاز املركزي للبدون 
صال���ح الفضال���ة إن الكوي���ت 
فقدت أحد رجاالتها املخلصني، 
حيث ان اجلميع يعرفون الفقيد 
وانه مش���هود له بدماثة اخللق 

والتواصل االجتماعي.
وأضاف أن الفقيد كان يحرص 
على لم الشمل، وكذلك كان حريصا 
على الوحدة الوطنية، وبالتالي 
فقد فقدنا رجال له تاريخ كبير.

وقال: كانت آخر زيارة لديوانه 
قبل عشرة أيام.

م���ن جهته، أوض���ح صياح 
أبوش���يبة: اننا اليوم فقدنا ابنا 
بارا ورجال مخلصا ووفيا ألهله 
ووطنه، حيث انه خدم بلده وهو 
جندي ومات وهو في خدمة وطنه 
حقا هذا الرجل ضحى من أجل 
بلده وشعبه، واليوم فقدنا ركيزة 
أساسية من ركائز رجاالت الكويت 

البررة.

تواضع وتسامح

من جانب���ه قال وكيل ديوان 
ال���وزراء نايف  رئيس مجلس 
الركيبي: رحم اهلل الفقيد الشيخ 
راشد احلمود حيث ان هذا الرجل 
كان أمني سر األسرة كما اني قد 

زاملته في الديوان األميري.
وأضاف: م���ن خصال الفقيد 
بأنه كان متواضعا ومتس���امحا 
ومتفهما وهذه طبيعة شيوخنا 
كما أن الفقيد كان يجمع وال يفرق 
ويح���ب الترابط والتواصل بني 
اجلمي���ع. وق���ال إن الفقيد كان 
رفيق درب الش���هيد فهد األحمد 

رحمه اهلل.
من جانبه قال النائب مرزوق 
الكويت  أه���ل  الغامن »نع���زي 
وأسرة آل الصباح بالفقيد الذي 
كان يعرفه أهل الكويت ويعرفه 
الصغير قبل الكبير والى جنات 

اخللد وعزاؤنا ألسرة الفقيد«.
من جهته قال رجال األعمال 
جواد بوخمسني إن هذا اليوم ألم 
الش���عب الكويت برحيل الرجل 
البار واحملب لديرته وشعبه، هذا 
الرجل الذي يصلح بني اجلميع 

من أفراد املجتمع.
وأضاف بأن من خصال هذا 

اخلرافي: رحيل 
الفقيد بحد ذاته 

خسارة كبيرة لكن 
هذه سّنة احلياة

الفضالة: الفقيد كان 
مشهوداً له بحرصه 

على لّم الشمل

أبوشيبة: خدم بلده 
وهو جندي ومات

في خدمة بلده

الركيبي: كان متواضعًا 
ومتسامحًا ومتفهمًا 

ويحب الترابط 
والتواصل بني اجلميع

الغامن: الفقيد كان 
معروفًا عند أهل الكويت 

الصغير قبل الكبير

العميري: كان يعشق 
الكويت وهمومها

في قلبه

بوخمسني: كان رجل 
األخالق واإلنسانية 

والتسامح


