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وداعًا.. أمير اإلنسانية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

مجلس الوزراء ينادي بصاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد أميرًا للكويت
صاحب السمو يؤدي اليمني الدستورية أمام مجلس األمة في جلسة خاصة اليوم

الغامن: السبيعي 
والكندري والنواب 

املوّقعون على طلب 
 عدم التعاون 

سيتقدمون بسحبه

قرار بتعطيل الدوائر 
احلكومية 3 أيام 
وتنكيس األعالم 

واحلداد 40 يومًا

 خادم احلرمني: فقدُت برحيل الشيخ 
 صباح األحمد أخًا عزيزًا وصديقًا كرميًا 

وقامة كبيرة له في نفسي مكانة عظيمة

مراسم دفن جثمان فقيد الوطن مقتصرة على األقرباء فقط

قال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز إنه فقد برحيل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، رحمه اهلل، أخا عزيزا وصديقا 
كرميا. وأضاف خادم احلرمني في تغريدة على حســابه على موقع »تويتر«: كان 
الشــيخ صباح قامة كبيرة وله في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه، نفتقده 
كما يفتقده شــعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرس حياته خلدمة بالده وأمتيه العربية 
 واإلســالمية. وختم خادم احلرمني تغريدته بالقــول: تعازينا ألهلنا في الكويت..

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

صرح وزير شــؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح، بأن الديوان يقدر مشاعر 
املواطنني الكرام واملقيمني الفياضة في التعبير 
عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة 
فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد أميــر البالد الراحل طيب اهلل ثراه، 
ويعلن الديوان أنه امتثاال ملتطلبات السالمة 
والصحة العامة ســيقتصر  احلضور في 

مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى على أقرباء 
سموه فقط. 

 هذا، ويصل الى أرض الوطن اليوم األربعاء
اجلثمان الطاهر لفقيد الوطن املغفور له بإذن 
اهلل تعالى صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد طيب اهلل ثراه وجعل اجلنة 
مثواه قادما من الواليات املتحدة األميركية 

الصديقة.

ر مشاعر املواطنني واملقيمني في التعبير عن خالص تعازيهم يصل إلى البالد اليوم.. و»الديوان« قدَّ





























































االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد44

مجلس الوزراء ينعى  فقيد الكويت واألمتني العربية واإلسالمية
وينادي بصاحب السمو الشيخ نواف األحمد أميراً  للبالد

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعا استثنائيا في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، وعقب االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
خالد ناصر الصالح مبا يلي:
إصابتهــم  إذا  (الذيــن 
مصيبــة قالوا إنــا هللا وإنا 

إليه راجعون) ڈ

اجلابر الصبــاح الذي انتقل 
إلى جوار ربــه في الواليات 
عنــد  األميركيــة  املتحــدة 
الساعة الرابعة من بعد ظهر 
امس بتوقيــت الكويت بعد 
مسيرة عطرة حافلة بالبذل 
والعطاء واإلجنازات ســطر 
خاللها صفحات مضيئة من 
التضحية وااللتزام باملبادئ 
والقيم واملثل العليا في حياته 
التي كرســها خلدمــة وطنه 
العربية واإلسالمية  وأمتيه 

السياســي والديبلوماســي 
التي تقودها القيم واملبادئ 
واألخالق يشهد لها التاريخ.
أكــف الضراعــة  نرفــع 
والدعــاء إلــى املولى القدير 
أن يجزي ســموه بالرحمة 
الواسعة واملغفرة احلسنة 
وأن يسكنه فسيح جناته مع 
الشهداء والصديقني وحسن 
أولئك رفيقا، وعمال بأحكام 
الدســتور واملــادة الرابعــة 
مــن القانون رقم ٤ لســنة 

ســموه، حفظه اهللا ورعاه، 
من حكمة وعفــة وإخالص 
وتفــان لــكل ما فيــه رفعة 
الكويت ومصلحتها وأمنها 
وازدهارها ليكون لنا جميعا 
خير خلف خلير ســلف أنه 

سبحانه سميع مجيب.
وإزاء هذا املصاب اجللل 
تعلن الكويت احلداد الرسمي 
ملــدة أربعــني يومــا وإغالق 
الدوائر الرســمية ملدة ثالثة 

أيام اعتبارا من امس.

ودعم قضايا العدل والسالم 
وكرامة اإلنسان أينما كان.

وبوفاته رحمه اهللا فقدت 
الكويــت واألمتــان العربية 
واإلسالمية واإلنسانية جمعاء 
علما استثنائيا أفنى حياته في 
حتقيق إجنازات وإسهامات ال 
تنسى في خدمة قضايا بالده 
والعروبة واإلسالم ونصرة 
اإلنســان، وقد أسس صباح 
األحمد مدرسة جديدة ونهجا 
مستحدثا في مفاهيم العمل 

١٩٦٤ في شأن أحكام توارث 
اإلمارة فإن مجلس الوزراء 
ينادي بولــي عهده حضرة 
صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح أميرا 
للكويت، مبتهلني إلى املولى 
جلت قدرته أن يكأل ســموه 
بكرمي عنايته ورعايته وميده 
مبوفور الصحة والعافية وأن 
يعينه ويســدد على دروب 
اخلير خطاه ويلهمه النجاح 
والتوفيــق مبــا عــرف عن 

وكان الديوان األميري قد 
نعــى إلى الشــعب الكويتي 
واألمتني العربية واإلسالمية 
وشعوب العالم الصديقة وفاة 
املغفور لــه بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمد الــذي انتقل 
إلى جــوار ربــه، داعني اهللا 
عز وجــل أن يتغمــد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته، وال حول وال قوة إال 

باهللا.

سمو الشيخ صباح اخلالد وأنس الصالح وخالد الروضان خالل االجتماع

بقلوب يعتصرها احلزن 
واأللم عامرة باإلميان بقضاء 
اهللا وقــدره مؤمنــة بأمــر 
اهللا تعالــى ينعــى مجلــس 
الوزراء إلى الشعب الكويتي 
الكرمي وإلى األمتني العربية 
العالم  واإلسالمية وشعوب 
الصديقــة وفــاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى والدنا البار 
راعي مسيرتنا وقائد العمل 
اإلنســاني صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

إعالن احلداد الرسمي ملدة أربعني يومًا وإغالق الدوائر الرسمية ملدة ثالثة أيام اعتبارًا من أمس

قياديو «الكهرباء» ينعون األمير الراحل: 
فقدنا قائدًا فريدًا بحكمته ومآثره اخلالدة

دارين العلي

عبر قياديو وزارة الكهرباء عن حزنهم 
العميق بوفاة صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، رحمــه اهللا، إذ نقل وكيل 
وزارة الكهرباء واملاء بالتكليف م. جاســم 
النــوري تعازيه لعموم الشــعب الكويتي 
وعموم اهالي دول اخلليج والعالم العربي 
والعالم بهذا املصاب اجللل برحيل سموه.

وقال م.النوري: «لقد فقدنا اليوم علما 
من اعالم االمة العربية واالســالمية، قائدا 
فريدا، بحكمته وتضحياته وانسانيته حيث 
تــرك بصمات واضحة في مختلف مناحي 

احلياة في املنطقة والعالم».
وأضــاف: لقد فقــدت الكويت واملنطقة 
رجال حكيما لعب ادوارا شتى في مختلف 
املجاالت سواء السياســية او االجتماعية 
وعمــل بكل ما أوتي من قوة وبأس ليكون 

اخلليج في أمان وسالم دائم.
وقال «سيبقى العالم لفترة طويلة من 
الزمن يســتذكر هذا القائد املقدام والرجل 
احلكيم واالنســاني فمآثره ستبقى خالدة 

على مر الزمن».

مواقف سديدة

من جهته، نعى الوكيل املساعد حملطات 
القوى م.خليفة الفريج، سموه، رحمه اهللا 
تعالى، قائال: «عظم اهللا اجر اهل الكويت 
في امير االنسانية، اللهم تقبله قبوال حسنا 
واغفر لــه وارحمه ومين كتابه واســكنه 
فســيح جناتك يا ارحم الراحمني وانا هللا 

وانا اليه راجعون».
وقــال ان املغفــور له كانــت له مواقف 
سديدة في مراحل ومنعطفات شديدة مرت 
بهــا الكويت من ازمات داخلية وخارجية، 
جنبت الكويت الكثير من املصاعب واملشاكل 
احمللية واالقليميــة واالزمات االقتصادية 
وجانبها املواقف االنسانية من املساعدات 

للدول في محنها وكوارثها.

خسرنا حاكمًا حكيمًا

من ناحيته، عزى الوكيل املساعد لشؤون 
شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء واملاء 
م.مطلق العتيبي اهالي الكويت واملنطقة 
قاطبــة برحيــل قائد قلما تكــرر مثله في 

العالم أجمع.  
وقال م.العتيبي: «لقــد فجعنا برحيل 
ســموه الــذي ال ميكن ألي شــخص اال ان 
يحزن عليه صغيرا كان او كبيرا، ألنه كان 
أبا واخا وسيدا وقائدا وأميرا وإنسانا بكل 

ما للكلمة من معنى».
وأضاف: لقد خسرت الكويت بل املنطقة 

والعالــم حاكما حكيما اســتمر طوال أيام 
حياتــه بالعمــل والتضحيــة في ســبيل 
شعبه ومنطقته وكذلك في سبيل مساعدة 

احملتاجني في أنحاء العالم.

قائد مسيرة التطور

من جهته، تقدم الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب ونظم املعلومات احمد الرشيدي 
بصــادق العزاء واملواســاة ملقــام حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وإلى أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي 
العزيــز بوفــاة املرحوم بــإذن اهللا تعالى 

صاحب السمو الشيخ صباح االحمد.
وقال: لقد فقدت الكويت والعالم اإلسالمي 
قائدا للعمل اإلنساني وزعيما محنكا، اجمع 
العالم على حبــه واحترامه وتقديره اميا 
تقدير لدوره الكبير على مر سنوات مزاولته 
مهامــه املختلفة في دأبه على رأب الصدع 
وتقريب وجهات النظر وحل املشــاكل بني 

مختلف الفرقاء.
وأضاف: لقد فقدنا بوفاة ســمو األمير 
الراحل القائد ملسيرة التطور واألب احلاني 
على شعبه املهتم برفاهيتهم واحملافظ على 
استقرار بلدهم في ظل االزمات والفنت التي 
تعصــف فيما حولنا فــي كل مكان والذي 
شــمل عهده العديد من االجنازات الكبرى 
التى ملسها املواطن واملقيم وتقدمت الكويت 
في عهده في مجاالت عديدة ومســاهماته 
االنســانية الكبرى التي شــهد لهــا العالم 
بأسره ومت تكرميه كقائد للعمل االنساني.
وأضــاف: «رحمه اهللا تعالى وأســكنه 
فسيح جناته وعزاؤنا في صاحب السمو 
االمير الشيخ نواف االحمد الستكمال مسيرة 
اخلير والبناء والنهضة والتطور واحملافظة 
على سالمة البالد بحول اهللا وقوته، وفقه 
اهللا تعالى وحفظه ورعاه وسدد على دروب 

اخلير خطاه».

أمير معطاء

بدوره، عزى الوكيل املساعد للخدمات 
واملشاغل الرئيسية م.فؤاد العون صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نــواف االحمد وآل 
الصباح الكرام والشــعب الكويتي الوفي 
بوفاة امير االنسانية صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا وأدخله فســيح 
جنانه، الذي فقدت الكويت بفقدانه رمزا آخر 
من أمرائها قدم الكثير للكويت منذ أن كان 
وزيرا للخارجية الى ان تسلم مقاليد احلكم 
عام ٢٠٠٦، واســتمر عطــاؤه حتى وفاته، 
رحمه اهللا. اذ أبرز الكويت ووضعها على 
خارطــة العالم مركزا منيرا ودولة يفتخر 

أبناؤها بأنهم أبناء الكويت.

«الهيئة اخليرية اإلسالمية» : الراحل كان صاحب رؤية 
إنسانية ثاقبة ومواقف منصفة للعمل اخليري

نعى رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية املستشار 
بالديوان االميري د.عبداهللا 
املعتوق، صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في بيان 

جاء فيه:
ببالغ الصبر واالحتساب، 
وبقلــوب مؤمنة بقضاء اهللا 
وقــدره، تلقت أســرة الهيئة 
اخليرية اإلســالمية العاملية 
نبأ وفاة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد أمير 
البالد وقائد العمل اإلنساني 
ـ رحمه اهللا، وبرحيله يكون 
العالم قد خسر حاكما مخلصا 
وقائدا إنسانيا من طراز فريد.
وأســرة الهيئة اخليرية ـ 
رئيسا ومجلس إدارة وجمعية 
عامــة وعاملــني ـ وقــد آملها 
وأحزنها هذا املصاب اجلسيم، 
لتستذكر رحلة العطاء الثرية 
الراحــل  والزاخــرة لألميــر 
وســجله الريادي في خدمة 
وطنه وشعبه وأمتيه العربية 
واإلنســانية  واإلســالمية 

جمعاء.
وتؤكد الهيئة اخليرية أن 
العمل اخليري الكويتي شهد 
في عهد ســموه ـ رحمه اهللا 
ـ تطورا مؤسســيا مشــهودا 
وحركة انتشــار واسعة في 
مختلف أنحاء العالم أسهمت 
في انتشــال ماليــني الفقراء 
من مستنقع اجلهل واملرض 
واحلاجــة، وتخفيف معاناة 
املنكوبــني جــراء احلــروب 

وفلسطني والسودان، فضال 
للهيئــة  توجيهاتــه  عــن 
اخليرية بتنظيــم مؤمترات 
دوليــة موازيــة للمنظمــات 
غير احلكومية لدعم شعوب 
تلك الدول، وتدشني احلمالت 
واملبادرات اإلغاثية والتنموية 

في العالم على مدار العام.
وأوضحت الهيئة اخليرية 
ـ  ـ رحمــه اهللا  الراحــل  أن 
كان من أهــل البذل والعطاء 
البيضاء،  وأصحاب األيادي 
وقــد جتلــى ذلك فــي دعمه 
العديد من املبادرات والقرى 
اخليرية النموذجية ورعايته 
فعاليات الهيئة، ومن أحدث ما 
تبرع به قبل رحيله ـ رحمه 
اهللاـ  بناء قرية الكويت املؤلفة 
من ٣٠٠ بيت مبدينة صباح 
األحمــد في منطقة الشــمال 

السوري.
ولفتت إلــى أنه مبوجب 
هذا التاريخ اإلنساني الناصع 
البياض لألمير الراحلـ  رحمه 
اهللاـ  استحقت الكويت تكرميا 
دوليا خاصا في التاســع من 
سبتمبر ٢٠١٤م من قبل األمم 
املتحــدة بتســميتها مركــزا 
إنسانيا عامليا، وتتويج سموه 
قائدا للعمل اإلنساني ليكون 
أول رئيس عربي يحظى بهذا 

التكرمي العاملي الرفيع.
الهيئة اخليرية:  وتابعت 
إن تاريخ ٩ ســبتمبر من كل 
عام سيظل مناسبة تاريخية 
ووطنيــة ملهمــة لألجيــال، 

إنهــاء النزاعــات واخلالفات 
بني األشقاء، وترحيبه الدائم 
باستضافة مشــاورات حقن 
الدماء وطي صفحات الشقاق.
وقالت الهيئة اخليرية إن 
الراحلـ  رحمه اهللاـ  بحكمته 
وحبه للخير خلف إرثا خيريا 
كبيرا وقدم منوذجا يحتذى 
في القيادة والبذل والعطاء، 
ومبشيئة اهللا ستظل مواقفه 
ومبادراته اإلنسانية وأعماله 
ومنجزاته الوطنية شــاهدة 
على استثنائية قيادته للوطن، 
وأن سيرته العطرة ستبقى 
حية في وجدان شعوب العالم 
ألن أياديــه البيضــاء امتدت 
إلغاثــة امللهوفني ومســاعدة 
الضعفــاء وتضميــد جراح 
املنكوبني في مشارق األرض 

ومغاربها من دون متييز.
وبهذا املصاب اجللل تتقدم 
الهيئة اخليرية بأحر التعازي 
املواســاة لعائلــة  وأصــدق 
الصبــاح الكــرام والشــعب 
الكويتــي ومحبــي األميــر 
الراحل في العالم، راجية من 
املولــى عز وجــل أن يتغمد 
الفقيد الكبير بواسع رحمته، 
وفيــض مغفرتــه وعظيــم 
رضوانه، وأن يسكنه فسيح 
جناته مع النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني، وحسن 
أولئك رفيقا، وأن يجزيه خير 
اجلزاء عما قدمه لوطنه وأمته 
واإلنسانية من أعمال جليلة.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

وشهادة أممية على إنسانية 
الكويت واصطفافها وأميرها 
الراحل وشعبها املعطاء إلى 
جانب احملتاجني واملنكوبني 
في مختلــف أنحــاء العالم، 
املبــادرة  أن هــذه  مؤكــدة 
األممية ســتظل وسام شرف 
على صدر كل مواطن كويتي 
بل وكل إنسان عربي ومسلم 
وكل مؤمــن بالقيم واملبادئ 

اإلنسانية.
الهيئــة اخليرية  وأحملت 
إلى ما حظي به األمير الراحل 
مــن تقدير كبير مــن جانب 
الدولية  املنظمات اإلنسانية 
وعلــى رأســها األمم املتحدة 
ووكاالتها املتخصصة لدوره 
اإلنســاني الريــادي، ودعمه 
جهود االستجابة اإلنسانية 
في حاالت الطوارئ، ونصرة 
املستضعفني، وتعزيز جهود 
الشراكة اإلنسانية، ومساندة 
املجتمعــات املتضررة جراء 

الكوارث والنزاعات.
وأشارت إلى أن سمو األمير 
ـ رحمــه اهللا ـ قــاد ســفينة 
الوطــن بكل حنكــة واقتدار 
إلى شاطئ األمان في مراحل 
شديدة احلرج واالضطراب في 
احمليط اإلقليمي، وأن سياسته 
فــي التعاطــي مــع األزمات 
والتوترات اتسمت باحلكمة 
والتوازن، وبعد النظر وعمق 
البصيرة، ومن شــواهد ذلك 
مواقفه الداعمة للســالم في 
املنطقــة، والراعية ملبادرات 

والكوارث، وكانت لتوجيهاته 
الساميةـ  رحمه اهللاـ  ودعمه 
العمــل  املتواصــل ملســيرة 
اخليري، األثر البالغ في دعم 

مشاريع التنمية املستدامة.
الراحل  إلى أن  وأشــارت 
كان صاحب رؤية إنســانية 
ثاقبة ومواقف منصفة للعمل 
اخليري، فقــد كان يردد في 
العديد من املناسبات أن العمل 
الرؤوس،  اخليري تاج على 
وأن العمل اخليري هو الذي 
حفــظ الكويــت، ومنذ تولي 
ســموه ـ رحمه اهللا ـ مقاليد 
احلكم عام ٢٠٠٦م برز العمل 
اخليــري معلمــا مميــزا من 
معالــم السياســة اخلارجية 
للبالد وركيزة أساســية من 

ركائزها في بناء العالقات.
وذكرت الهيئة اخليرية أن 
تاريخ األميــر الراحل حافل 
مبواقــف إنســانية عظيمــة 
جســدت ما جبــل عليه أهل 
الكويت جيــال بعد جيل من 
حب للعطاء والبذل ومساعدة 
احملتاجــني، وجعلــت كويت 
اخليــر واحدة من أهم الدول 
املانحة، وقلدتها مكانة مرموقة 
في صــدارة العمــل اخليري 

واإلنساني العاملي.
إلــى اســتجابة  ولفتــت 
سموهـ  رحمه اهللاـ  للنداءات 
اإلنسانية الدولية واستضافة 
الكويت العديد من املؤمترات 
الدولية املانحة لدعم الوضع 
اإلنساني في سورية والعراق 

م. جاسم النوري: كان علما من أعالم األمتني العربية واإلسالمية
م. خليفة الفريج: مواقف سموه جّنبت الكويت الكثير من املصاعب 
م. أحمد الرشيدي: أجمع العالم على حبه واحترامه لدوره احملوري

ليلى الشافعي

وفاء وحبا ألمير اإلنسانية، 
أطلقت امس جمعية الســالم 
لألعمال االنسانية واخليرية 
وقفا خيريا عبارة عن توصيل 
شبكات مياه كبرى في ثواب 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
الشيخ صباح االحمد اجلابر 

الصبــاح وذلــك فــي دولــة 
طاجيكستان تستفيد منه ٥٧ 
قرية، وهــذا يأتي وفاء ألمير 
اإلنسانية ودعمه الدائم للعمل 
اخليري داخليا وخارجيا مما 
جعــل دولــة الكويــت مركزا 
للعمــل اإلنســاني ومنوذجا 

يحتذى في البذل والعطاء.
وحــول املشــروع أوضح 

مديــر عــام جمعية الســالم 
لالعمال االنسانية واخليرية 
د.نبيــل العون ان املشــروع 
عبارة عن سقيا ماء وشبكات 
مياه كبرى تستفيد منها عدد 
٢١٨٠٠٠ مستفيد في ٥٧ قرية من 
قرى طاجيكستان. واملشروع 
عبارة عن تشييد وحفر عدد 
٥ آبار ارتوازية كبيرة بعمق 

١٢٠ مترا حتت االرض ومن ثم 
متديد خطــوط انابيب بقطر 
١٦٠ انشــا مبسافة ٢٣٠٠ متر 
وتركيب عدد ٥ مضخات كبيرة 
شديدة التحمل مع تركيب عدد 
٥ خزانــات مياه كبيرة حجم 
١٥ طنا للخزان الواحد بارتفاع 
١٠ امتــار مع قواعــد حديدية 
صلبة مع تركيب مولد كهربائي 

الستخراج املياه من عمق ١٢٠ 
مترا مع انابيب حتت االرض 
بقطر ١٥٠ انشا لتتحمل ضغط 
املاء. واملستفيدون من املشروع 
٢١٨٠٠٠ مستفيد باالضافة الى 
الزروع واملاشية التي تغطي 
مســاحة ١٥٨٨٫٧ متــرا مربعا 
وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 

١٦٧٠٠٠ دينار.

«السالم اخليرية»: وفاًء لألمير .. شبكات مياه كبرى وقف خيري
تشييد وحفر عدد ٥ آبار ارتوازية كبيرة بعمق ١٢٠ متراً حتت األرض

قاد سفينة الوطن بكل حنكة واقتدار إلى شاطئ األمان في مراحل شديدة احلرج واالضطراب





االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد46

وزراء: خسارة كبيرة للكويت والعاملني العربي واإلسالمي

الوزراء  أعرب عدد مــن 
عــن بالــغ حزنهــم لوفــاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، مؤكدين ان رحيل 
سموه خسارة كبيرة للكويت 
والعاملني العربي واإلسالمي، 
موضحــني ان العالم أجمع 
على حكمة وحنكة ســموه 
والعمل من أجل نشر السالم 

وحتقيق االستقرار. 
وفــي البداية نعى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخليــة ووزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
أنس الصالح، األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، مؤكدا 
أن الشعب الكويتي واألمتني 
العربية واإلسالمية والعالم 

بأسره فقدوا قائدا عظيما.
وقال الصالح في تصريح 
صحافي: نودع أميرا مخلصا 
لوطنه ووالدا محبا ألبنائه 
العالم  وقائدا عظيما أجمع 
على سمو أعماله اإلنسانية، 
مضيفــا «نعــزي صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد وأســرة آل صباح 
الكويتــي بهــذا  والشــعب 

املصاب اجللل».
وأضــاف: «اللهــم ارحم 
روحا صعدت إليك ولم يعد 
بيننا وبينها إال الدعاء.. اللهم 
اغفر ألميرنا الشيخ صباح 
األحمد وانظر إليه بعني لطفك 
وكرمك يــا أرحم الراحمني، 
إن القلب ليحزن وإن العني 
لتدمع وإنا على فراق صاحب 
السمو حملزونون.. وال نقول 
إال مــا يرضي ربنا.. إنا هللا 

وإنا إليه راجعون».

خسارة كبيرة 

كما نعــى نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ أحمد املنصور سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
معتبرا أن فقدانه ميثل خسارة 
كبيــرة، محليــا وخليجيــا 
وعامليــا، بفضــل قيادتــه 

وحكمته وديبلوماسيته.
وقال املنصــور في كلمة 
له: رحم اهللا صاحب السمو، 
الذي كان من أصحاب القامات 
العاليــة التــي تتماهــى مع 
اجنازاتها الكبيرة على جميع 
األصعدة، حيث حظي سموه 
مبحبة وتقدير شعبه والعالم 
أجمــع، كما ان ســموه رحل 
عن دنيانا، لكنه ترك خلفه 
إرثا عظيما، ســيظل يذكرنا 
بــدوره الكبير فــي حياتنا 
وحياة األجيال املقبلة، بفضل 
ما رســخه من أسس لدولة 
املؤسســات، التــي تنبــض 
بجميع مكوناتها نحو التحرك 
دائما إلى األمام، لدعم مسيرة 

النهضة والبناء واالزدهار.
وتابــع املنصــور إن مــا 
عهدنــاه على ســموه رحمه 
اهللا في كل مراكز املسؤولية 
التــي توالها طوال مســيرة 
عطائه احلافلة، سوف تبقى 
دروســا نتعلم منها جميعا 
طوال حياتنا سائلني املولى 
عــّز وجّل أن يتغمــد الفقيد 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
وأن يســكنه فســيح جناته 
والصاحلــني  األبــرار  مــع 
أولئك  والصديقني وحســن 
رفيقا، ونســأله سبحانه أن 
يعني سيدي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
على استكمال مسيرة البناء 
والنهضة والعطاء لهذا الوطن 
املعطاء، معاهدين سموه على 
أن نكون جنودا مخلصني في 
خدمة الكويت ورفعة شأنها 

والذود عن ترابها الطاهر.

تعزيز التضامن العاملي

وقــال وزيــر اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد: بقلب 
خاشــع قانع مؤمــن بقضاء 
اهللا وقدره، نعرب عن صادق 
التعازي واملواساة بوفاة فقيد 
الكويــت واألمتــني العربية 
واإلسالمية واإلنسانية جمعاء 
مؤسس قواعد ديبلوماسية 
الكويت العريقة سمو الشيخ 

صباح األحمد.
وقال الناصــر، في بيان 
صحافــي أمــس، ان ســمو 
الشيخ صباح االحمد قضى 
مســيرة حياته الزاخرة في 
خدمة التوافق الدولي وتعزيز 
التضامــن العاملــي وتوطيد 

نــواف األحمــد وإلى أســرة 
الكويتي  احلكــم والشــعب 
واألمتني العربية واإلسالمية 
فــي وفــاة أمير اإلنســانية 
وحكيم الديبلوماسية الذي 
كرس حياته خلدمة السالم 
واالستقرار في العالم وعبر 
بالبــالد إلــى بر األمــان في 
أصعب الظروف والتحديات 
اإلقليمية والعاملية مستذكرين 
مواقف سموه التي يسطرها 

التاريخ بأجمل حروفه.

عبقرية سياسية

بــدوره، قال وزيــر التجارة 
الروضان  والصناعة خالــد 
فــي بيــان صحافــي: أنعي 
ببالــغ احلزن واالســى الى 
شعب الكويت وفاة املغفور 
له والدي البار ورائد نهضتنا 
سمو الشيخ صباح االحمد، 
مؤكــدا ان ســموه كان املثل 
والقدوة لالبن البار بالكويت 
املقــدام جلميع أهلها  واألخ 
مستثمرا سموه - رحمه اهللا 
- عبقريته السياســية في 
خدمة وطنه وشعبه فعرف 
عنه أنه «حكيم الكويت» في 
أوقات الشــدة والرخاء على 

السواء.
وأضاف الروضان أن سموه 
وهب نفسه وكرس كل وقته 
وجهده ملا فيه خير الكويت 
ورفعــة شــأنها وتعظيــم 
مصاحلهــا الوطنيــة علــى 
جميــع املســتويات احمللية 
واإلقليمية والدولية مبسيرة 
إجنازات تعتمــد على رؤية 
صائبة وبصيــرة نافذة من 
أهلها األوفياء لسموه فاحتلت 
الكويت مراتــب متقدمة في 
كل املجاالت على املستويني 

اإلقليمي والدولي.
وتابع: إن سموه اتسم بقيم 
الوطنيــة والبــذل والعطاء 
واحملبة والتسامح واإلنسانية 
ورسخها ببصمات واضحة 

الديبلوماســية  فــي عالــم 
واحلكمة وله أياد بيضاء في 
مساعدة احملتاجني واملنكوبني 

حول العالم». 
الفاضــل فــي  وأضــاف 
تصريح لـ «األنباء»: أننا فقدنا 
علما يتحلى باحلكمة الواسعة 
في حل النزاعات واخلالفات 
في املنطقة والعالم ويتمتع 
بديبلوماسية وأسلوب متميز 
يختلــف بهما عــن اجلميع 
ودائما ما كان يوجه النصح 
للوزراء بالتحلي باالبتسامة 
والديبلوماســية وضبــط 
النفس في سبيل التعالي على 
املشاكل واالزمات مهما كانت. 
وتابع: دائما ما يذكر اسمه 
في احملافل الدولية واملنظمات 
العاملية، مستذكرا كالم االمني 
العام ملنظمة «أوپيك» حول 
كيفية احتواء سموه له من 
خالل توجيهه احلكيم والذي 
اسهم في الوصول الى اتفاق 
جماعي بني دول املنظمة مما 
ساهم في استقرار االسواق 
النفطية وضمان اســتمرار 
امدادات النفط، و«فقدنا عظيم 
ومصابنا جلل»، مشيرا الى 
تلقيه العشرات من االتصاالت 
من زمالئه من اصحاب السمو 
واملعالــي فــي دول مجلس 
التعــاون والدول الشــقيقة 
الذين يواســون  والصديقة 
الكويت وأهلها بهذا املصاب 
الذي ال يخص الكويت فقط 

بل العالم اجمع.

سيرة عطرة 

من جانبها، تقدمت وزيرة 
األشــغال العامــة ووزيــرة 
الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا 
الفــارس بخالــص التعازي 
القلبية جلميع أبناء الكويت 
الذيــن فجعوا بوفــاة فقيد 
الكويــت واألمتــني العربية 
واإلسالمية و«قائد اإلنسانية» 
ســمو األمير الشيخ صباح 

فــي كل موقــع شــغله وفي 
عقل وفكر كل من عمل معه 
أو اقتــرب منه علــى امتداد 
مسيرة ســموه منذ ولوجه 
سلم العمل العام في مرحلة 
ما قبــل االســتقالل، كما أن 
الكويــت وطنــا ومواطنــني 
نعمت في ظل قيادة ســموه 
احلكيمة والرشــيدة مبكانة 
إقليمية ودولية مرموقة ودور 
حضاري وإنساني ريادي ال 
يخطئــه بصــر أو بصيرة، 
مشــيرا إلى أن سموه حظي 
بتكرمي وتقدير أممي وعاملي 
حيث منح لقب «قائد للعمل 
اإلنساني» وتسمية الكويت 
مركزا للعمل اإلنســاني في 
تكرمي أممي غير مسبوق من 

منظمة األمم املتحدة.
وشــدد علــى أن العالــم 
أجمــع على حكمــة وحنكة 
سموه وتفرده في العمل من 
أجل نشــر السالم وحتقيق 
مختلــف  فــي  االســتقرار 
املناطــق ومواصلــة دوره 
الريادي فــي إخماد األزمات 
وتعزيز التعاون في العالم، 
متضرعا إلى اهللا عز وجل ان 
يتغمد سموه بواسع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته مع 
االبرار والصاحلني والصديقني 
وحسن اولئك رفيقا وجزاه 
اجلزاء االوفى على ما قدمه من 
اعمال جليلة لوطنه وشعبه 
وأمتيه العربية واالسالمية 
وسبحان اهللا العلي املتفرد 
بالبقــاء، وانــا هللا وانا اليه 

راجعون.

ديبلوماسية وحكمة

ونعى وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء بالوكالــة 
د.خالد الفاضل سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد 
قائال «نعزي انفسنا واالمة 
العربية واالســالمية بوفاة 
سموه الذي كان هامة كبيرة 

اإلســالمية املستشار د.فهد 
العفاســي صاحــب الســمو 
األميــر قائــال: ال حــول وال 
قوة إال باهللا العلي العظيم، 
ال راد لقضــاء اهللا وقــدره، 
نعزي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد والشعب 
الكويتــي قاطبــة واألمتــني 
العربية واإلسالمية في وفاة 
قائد مسيرتنا الشيخ صباح 
األحمد ونسأل اهللا أن يتغمده 

بواسع رحمته.
وقال العفاســي: إن مآثر 
 - اهللا  رحمــه   - ســموه 
ال حتتويهــا مفــردات وال 
توفيهــا عبــارات فقــد كان 
ســمو الشيخ صباح األحمد 
رجــل دولــة وقائــدا للعمل 
اإلنســاني واخليري ورمزا 
للديبلوماســية واحلكمــة 
السياسية، وكانت بصماته 
املراحــل  حاضــرة فــي كل 
واملواقف، مثمنا دور الراحل 
الكبير فــي املنطقة والعالم 
في دعم التضامن والتفاهم 
العربــي واالخــوة العربية، 
ورأب الصــدع بني األشــقاء 
ومحاوالتــه الدائمة لترميم 
العالقات بني الدول واحتواء 
اخلالفات، فضــال عن دوره 
في دعم الشــعوب املنكوبة 
وتوجيهاته في تقدمي الدعم 
للدول املتضررة في شــتى 
بقاع العالم، وما له من دور 
ريادي في دعم التنمية على 
العالم باملساعدات  مستوى 

التي تقدمها الكويت.
وأكد أن الكويت شــهدت 
خــالل توليــه احلكــم نقلة 
نوعية في املجاالت السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
والثقافية، سائلني املولى أن 
يتغمد سموه بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته و(إنا 
هللا وإنا إليه راجعون)، سائال 
اهللا ان يوفق صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 

األحمد غفر اهللا له.
وقالت الفارس في تصريح 
لها: إن السيرة العطرة لسمو 
األمير الراحل ستظل نبراسا 
ومنهجا في العطاء املستمر 
العربيــة  خلدمــة االمتــني 
واالســالمية والعالم أجمع، 
وبقلوب مؤمنة صابرة تلقينا 
نبأ وفاة والدنا وأميرنا سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وبهذا املصــاب اجللل فإننا 
نرفع أيدينا بالدعاء إلى اهللا 
تعالى ان يتغمد والد اجلميع 
وقائــد نهضــة هــذا الوطن 
بواســع رحمتــه ويســكنه 
فســيح جناتــه، وان يجعل 

سكناه الفردوس األعلى.

قائد حكيم 

من ناحيتها، نعت وزيرة 
الشؤون االجتماعية ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
مــرمي العقيل، ســمو األمير 
الشيخ صباح االحمد قائلة: 
«اهللا يعظــم أجرنا ويجبر 
كسرنا في وفاة سراي الديرة 
وفنارهــا، الوالــد احلبيــب 
والقائد الفــذ احلكيم أميرنا 

الغالي».
العقيل: تلقينا  وأضافت 
ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة 
املغفور له والدنا سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد واشهد 
اهللا انــه كان لنــا خير راع 
وخير والد، ونســأل اهللا ان 
يغفر اهللا له ويوسع منازله 
ويغسله باملاء والثلج والبرد 
وينقه من اخلطايا كما ينقى 
الثــوب االبيض من الدنس، 
العــزاء  متقدمــة بخالــص 
للكويــت وأهلهــا ولألمتني 
العربية واالسالمية وللعالم 

أجمع.

مآثر عديدة

كمــا نعــى وزيــر العدل 
ووزير األوقاف والشــؤون 

ملا يحبه ويرضاه وان يعينه 
على حمل األمانة. 

فقيد األمة 

مــن جهتــه، قــال وزير 
الدولة لشؤون البلدية م.وليد 
اجلاسم ناعيا ومعزيا بوفاة 
سمو األمير الراحل: «إن العني 
لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا 
علــى فراقك يا ســمو األمير 
حملزونون».. إلى جنات اخللد 
يــا أميرنا ووالدنا وقائدنا.. 
رحم اهللا فقيد األمة والعالم 
أجمع واسكنه فسيح جناته 
ونسأل اهللا ان يلهمنا الصبر 

والسلوان. 

شيخ الديبلوماسيني العرب 

ونعى وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري املغفور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو الشيخ صباح 
األحمد الذي انتقل إلى جوار 
ربــه بعــد مســيرة حافلــة 
بالعطاء املتواصل واإلجنازات 
املشهودة حمل فيها مسؤولية 
النهوض بالكويت واالرتقاء 
مبستواها في شتى املجاالت.

وقال اجلبــري إن األمير 
الراحــل تقلــد العديــد مــن 
املسؤوليات في سن مبكرة 
ففــي عــام ١٩٥٤ عني عضوا 
في اللجنة التنفيذية العليا 
التي عهد إليها تنظيم مصالح 
احلكومة والدوائر الرسمية، 
وفي عام ١٩٥٥ عني رئيســا 
لدائرة الشؤون االجتماعية 
والعمل وفي عام ١٩٥٧ أسندت 
إليه رئاسة دائرة املطبوعات 
والنشــر، وعمل أيضا على 
إنشاء وإصدار مجلة العربي 
التي شكلت رمزا عربيا ثقافيا 
مميــزا فقد جنحت في طرح 
صيغة جديدة ملعنى املجلة 

الثقافية.
ولفت إلى تعيني ســموه 
رحمه اهللا وزيرا لالعالم في 
أول حكومة بعد االســتقالل 
التأسيسي  وعضو املجلس 
الذي كلف وضع الدســتور 
ثم تــرأس وزارة اخلارجية 
طوال أربعة عقود من الزمن 
ولقب بشيخ الديبلوماسيني 
العرب ويعود له الفضل في 
توجيه السياسة اخلارجية 
للدولة والتعامل مع االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت عام 
١٩٩٠ والذي نتج عنه حتالف 

دولي لتحرير الكويت.
وذكر أن األمير الراحل حمل 
طوال فترة حكمه مسؤولية 
النهوض بالكويت واالرتقاء 
مبستواها في شتى املجاالت 
ووضــع البــالد فــي مقدمــة 
الدول الراعية لألمن والداعمة 
للسالم من خالل دور سموه 
فــي تعزيــز القيــم واملبادئ 
واألدوار اإلنسانية وعلى ضوء 
ذلــك بادرت األمم املتحدة في 
التاسع من شهر سبتمبر ٢٠١٤ 
بتسمية الكويت «مركزا للعمل 
اإلنساني» وسمو األمير «قائدا 

للعمل اإلنساني».
وتابــع: «فقيدنــا بذل كل 
جهده من أجل تقدم وازدهار 
ورفعة الوطن إذ وصلت البالد 
في عهده املبــارك إلى مكانة 
رفيعــة في املجتمــع الدولي 
واتسمت فترة حكمه بالعالقة 
العفوية بني احلاكم وشعبه 
مــن خــالل الرعايــة األبوية 
التي خص بها ســموه أبناءه 
املواطنني والذي انعكس حبا 
ووالء وانتماء ميأل القلوب».

في الســياق ذاتــه، أعرب 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.ســعود احلربي عن 
حزنه الشــديد لوفاة ســمو 
الشــيخ صباح األحمد «قائد 

اإلنسانية».
 وقال احلربــي: نيابة عن 
التربيــة  وزارة  منتســبي 
والتعليم العالي واملؤسسات 
التعليمية، ننعى ببالغ احلزن 
واألســى سمو األمير الراحل 
وقائد العمل االنساني الشيخ 
صبــاح االحمــد ونتقدم الى 
مقام صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد وإلى 
أسرة الصباح الكرام بخالص 
العزاء وعظيم املواساة ألسرة 
احلكم الكرام وإلى الشــعب 
الكويتي األصيل وكل من يقيم 
على هذه األرض الطيبة، داعيا 
املولــى عز وجــل أن يتغمد 
سمو الشــيخ صباح االحمد 
بواسع رحمته ويسكنه أعلى 
جنانه ويلهمنا جميعا الصبر 

والسلوان.

أكدوا أن الكويت شهدت في عهد سموه نهضة كبيرة ونقلة نوعية في املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

اإلخاء اإلنساني وإعالء شأن 
الكويت ومواطنيها األوفياء.

وأضاف: بفقدنا لهذه القامة 
التاريخيــة فقدنــا أحد أبرز 
القادة الكبار صوتا للحكمة 
واالعتــدال واالتــزان فاعال 
وعامال ولعقود طويلة على 
مد جسور التعاون والتواصل 
بــني الــدول والشــعوب في 
مختلف بقاع املعمورة سعّيا 
خّيرا ونبيال لترسيخ األمن 
النمــاء  والســالم وتعزيــز 
البشــري املنشود،  والرفاه 
مبتهال إلــى املولى عز وجل 
في هــذه اللحظــات األليمة 
أن يلهم أهل الكويت جميعا 
ومحبي الفقيد في كل مكان 
جميــل الصبــر والســلوان 
وأن يرحمه بواســع رحمته 
وغفرانه ويسكنه قرير العني 
في جنات فردوسه األعلى.. 
وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

تكريس االستقرار 

مــن جهتــه، نعــى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الصباح املغفور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وتقــدم الوزيــر الشــيخ 
د.باسل الصباح في حسابه 
على «تويتر»: نتقدم بخالص 
العــزاء إلى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وإلى أسرة احلكم والشعب 
الكويتي بوفاة أمير اإلنسانية 
وقائد الديبلوماسية تغمده 
اهللا بواسع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته وألهمنا جميعا 

الصبر والسلوان.
إلــى ذلــك نعــت وزارة 
الصحة في بيــان لها ببالغ 
احلزن واألسى املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب الســمو 
الشيخ صباح األحمد، متقدمة 
بخالص العزاء واملواساة إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 

العيسى: انطفأت جنمة مضيئة في سماء الكويت
تقدم وزيــر التربية ووزير التعليم العالي 
السابق د.بدر العيسى بخالص العزاء للكويت 
والعالم قاطبة برحيل سمو األمير الشيخ صباح 
االحمد «أمير االنســانية واحلكمة» والذي كان 
رمــزا للعطاء وللخير واحملبة، نســأل اهللا له 
الرحمة واملغفرة وجنات اخللد، كما ندعوه ان 
يحفظ الكويت وأهلها بقيادة صاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف االحمد.
وقال د.العيســى: ال نســتطيع ان نتصور 
حال البالد من دون ســمو األميــر الراحل بعد 

هذه املســيرة الطويلة واحلافلة بخدمة شعبه 
ووطنــه والدول الفقيرة والصديقة، كان دائما 
يتألــم بآالم شــعبه وابنائه، مؤكــدا انه حاكم 
من الصعــب تعويضه، وهنــا تطوي صفحة 
مــن تاريخ الكويت كتبــت احرفها مباء الذهب 
والعزة والكرامة وتنطفأ جنمة مضيئة في سماء 
الكويت، لك اهللا يا كويت وشــعبها الوفي وان 
القلب يحزن والعني تبكي فراق قائد مسيرتنا 
ووالدنــا، وإنا هللا وإنــا اليه راجعون، اللهم ال 

اعتراض الى جنات النعيم يا ابا ناصر.

سلمان احلمود: إجنازات ومواقف 
وطنية وإنسانية كبيرة

تقــدم رئيس «الطيــران املدني» 
الشيخ سلمان احلمود ببالغ احلزن 
واألسى إلى الشعب الكويتي وأسرة 
الصبــاح بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد فقيد الوطن الذي انتقل إلى 
جــوار ربه بعد حياة مليئة بالعطاء 
في خدمــة وطنه وشــعبه واألمتني 

العربية واالسالمية.
وأضــاف احلمــود: كان الراحــل 
كبيرا بإجنازاتــه ومواقفه الوطنية 
واالنسانية، سائلني املولى عز وجل 
أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا 
جميعــا الصبر والســلوان على هذا 
املصاب اجللــل، وإنــا هللا وإنا إليه 

راجعون.

الناصر: سموه ساهم في تعزيز التضامن العاملي وتوطيد اإلخاء اإلنساني وإعالء شأن الكويتالصالح: نوّدع أميرًا مخلصًا لوطنه ووالدًا محبًا ألبنائه وقائدًا أجمع العالم على سمو أعماله

العقيل: سموه كان خير راٍع وخير والٍد وندعو اهللا أن يغفر له ويغسله باملاء والثلج والبرد الفاضل: جهود سموه ساهمت في استقرار األسواق النفطية وضمان استمرار اإلمدادات 

الروضان: العالم أجمع على حكمة سموه وتفرده في نشر السالم وحتقيق االستقراراملنصور: صاحب السمو ترك خلفه إرثًا عظيمًا سيظل يذّكرنا بدوره الكبير في حياتنا 

العفاسي: ساهم في رأب الصدع بني األشقاء وترميم العالقات بني الدول واحتواء اخلالفاتاجلبري: األمير الراحل حمل مسؤولية النهوض بالكويت واالرتقاء بها في شتى املجاالت





االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد48

وكالء «الشؤون» ينعون الراحل الكبير: 
الكويت فقدت أبًا وأميرًا وسندًا

«القوى العاملة»: أمير اإلنسانية حمل في قلبه 
هموم الكويت واألمتني العربية واإلسالمية

بشرى شعبان

توجــه الوكيــل املســاعد لقطاع 
الرعاية االجتماعية في وزارة الشؤون 
مسلم الســبيعي بالتعزية للكويت 
واألمة العربية واإلســالمية بفقيدنا 
الكبير ســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، قائال: لقد فقدنا أبا 
وأميرا، نعم فقدت الكويت سندها بعد 
اهللا عز وجل، فقد كان ســموه سندا 
للكويت واألمة اإلسالمية والعربية 

والبشرية بكل بقاع املعمورة.
وإننــا نعزي أنفســنا وأســرة آل 
الصباح الكرام وشعب الكويت بوفاة 
صاحــب القلب الكبيــر، حكيم وأمير 
اإلنســانية، إذ كان سموه مساهما في 
نشر اخلير بجميع أرجاء األرض، وال 
نقــول غير مــا يرضــي اهللا عز وجل 
(إنــا هللا وإنا إليــه راجعون)، رحمك 
اهللا أميرنــا وقائدنــا، وندعو اهللا أن 
يدخلك جنات اخللد، ونسأله لنا الصبر 

والسلوان.
بدورها، توجهت الوكيل املســاعد 
لقطاع التنمية االجتماعية هناء الهاجري 
بالعــزاء لعموم أهــل الكويت حكومة 
وشعبا ولألسرة احلاكمة، في مصابنا 
اجللل برحيل أمير اإلنســانية رحمه 
اهللا، فقد ترجل فارس العمل اإلنساني 
عن صهوة جواده تاركا بصمات أياديه 

البيضاء في أرجاء املعمورة.
رحل من أعطى لإلنســانية اسمه 
اليــوم أدمعت قلوبنا قبــل العيون، 
ورحل القائد والوالد اإلنسان. كل من 
عرفه أشاد به فسموه رمز للتواضع 
واحلكمــة واخلير، رحــم اهللا والدنا 
وأسكنه فسيح جناته، وفي هذا احلدث 
اجللل يعجز اللسان وتعجز الكلمات 

عن التعبير.
وســيبقى، رحمــه اهللا، في قلوبنا 
قائدا ووالدا، حفظ الكويت وأهلها في 
قلبــه وعقله، نعزي انفســنا برحيله 
ونطلب مــن اهللا ان يتغمده بواســع 

رحمتــه وان يجزيه عنا خير اجلزاء، 
وان يوفق أميرنا صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه ليكمل 

املسيرة.
من جانبه، قال الوكيل املســاعد 
للشؤون القانونية، الوكيل املساعد 
لشــؤون قطاع التعاون فــي وزارة 
الشؤون االجتماعية سالم الرشيدي: 
«ننعى ببالغ احلزن واألســى سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
أبا اإلنسانية وأميرها، حكيم العرب 
والقائد الذي استطاع قيادة البالد إلى 
بر األمان بكل حكمة وحنكة، في ظل 
ظروف إقليمية وعاملية غير مستقرة».

وأضاف الرشيدي: «إن سموه، رحمه 
اهللا، قامــة وطنية عربية وإســالمية 
يصعب تكرارها، أحب مواطنيه وأخلص 
العمل ألجلهم فأحبوه وأجّلوه وكرموه»، 
سائال املولى أن يتغمده بواسع رحمته،

وأن يلهــم الكويــت وأهلهــا الصبــر 
والسلوان.

بشرى شعبان

نعت الهيئــة العامة للقوى العاملة امير االنســانية 
قائلة: «إنا هللا وإنا إليه راجعون».

 بســم اهللا الرحمن الرحيم: (يأيتها النفس املطمئنة 
ارجعــي إلى ربك راضيــة مرضية فادخلــي في عبادي 

وادخلي جنتي).
 بقلــوب مؤمنة بقضاء اهللا وقــدره انتقل إلى رحمة 
اهللا تعالــى أمير الكويت ســمو الشــيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح.
وتوجه نائب املدير العــام لقطاع العمالة في الهيئة 
العامة للقوى العاملة عبداهللا املطوطح بالعزاء للشعب 
الكويتي واالمة العربية واالسالمية قائال: نعزي انفسنا 
وعموم الشعب الكويتي والعالم العربي واالسالمي بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى امير الكويت امير االنسانية 
ســمو الشيخ صباح االحمد، رحمه اهللا وأسكنه فسيح 
جناته، ونسأله تعالى أن يلهمنا وشعب الكويت الصبر 

والسلوان.
ونسأل اهللا العزيز القدير ان يوفق صاحب السمو االمير 
الشيخ نواف االحمد وان يسدد خطاه وان يكمل مسيرة 

العطاء وما بناه املغفور له بإذن اهللا امير االنسانية.
وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

كذلك تقدم نائب املدير العام لقطاع العمالة الوطنية 
بالهيئة العامة للقوى العاملة ســلطان الشعالني بأحر 
التعازي واملواساة إلى شعب الكويت العزيز ولكل شريف 
على هذه األرض الطيبة ولكل انسان المست قلبه انسانية 
أمير اإلنسانية، وال نقول اال ما يرضي اهللا عز وجل «إنا 

هللا وإنا إليه راجعون».
ونســأل اهللا تعالى أن يتغمد أمير اإلنسانية بواسع 
رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يســكنه الفردوس 

األعلى مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

إذا مــا مــات ذو علــم وتقــوى
فقــد ثلمــت مــن اإلســالم ثلمــة

ومــوت احلاكــم العــدل املولــى
 بحكــم الشــرع منقصــة ونقمــة

ليــال القــوام  العابــد  ومــوت 
ظلمــة كل  فــي  ربــه  يناجــي 

ومــوت فتــى كثيــر اجلــود محل
ونعمــة خصــب  بقــاءه  فــإن 

ومــوت الفــارس الضرغــام هــدم
فكــم شــهدت لــه بالنصــر عزمة

فحســبك خمســة يبكــى عليهــم
وباقــي النــاس تخفيــف ورحمــة

بدورهــا، توجهــت نائب املدير العام لقطاع شــؤون 
التطوير والتخطيط بالهيئة العامة للقوى العاملة اميان 
االنصــاري بتعزية للشــعب الكويتــي والعالم العربي 
واالسالمي، جاء فيها: «إن العني لتدمع وان القلب ليحزن 
وإنا على فراقك يا شيخنا ووالدنا صباح االحمد حملزونون 
وإنــا هللا وإنــا إليه راجعون» إن الكلمــات تقف عاجزة 
أمام مشــاعر احلزن واأللم الذي لف قلوب اهل الكويت 
واخلليج والعالم بأجمعه لرحيل قائد االنسانية الذي كان 
يحمل عن قلوبنا كل خوف وألم، ننعي ببالغ احلزن أبا 
حنونا جمعنا دوما حتت ذراعيه وحمل في قلبه هموم 
األمة اإلســالمية، وال منلك امام هذا املصاب اال أن ندعو 

املولى عز وجل.
اللهــم تقبل والدنا وشــيخنا صبــاح االحمد اجلابر 
الصباح بقبول حســن، اللهم أكرم نزله فأنت أجود من 
أعطى، اللهم اغسله باملاء والثلج والبرد ونقه من اخلطايا 
والذنوب كما ينقى الثوب األبيض من الدنس.. اللهم آمني.

وكيل «التجارة»: العالم
فقد ديبلوماسيًا فذًا

عاطف رمضان

عبر وكيــل وزارة التجارة عبداهللا العفاســي عن احلزن 
العميــق واألثر البالغ فــي رحيل املغفور له بإذن اهللا تعالى 

سمو الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا.
وقدم العفاســي فــي تصريح صحافي العزاء واملواســاة 
لألســرة احلاكمة الكرمية ولعموم الشعب الكويتي واألمتني 
العربية واإلســالمية وللعالم أجمع في رحيل قائد إنســاني 
عظيم قدم الكثير في مســيرته العطــرة واملعطاء على كافة 
األصعدة السياسية واإلنسانية والذي له بالغ األثر واحلزن.

وأكد العفاســي أن العالم فقد قائدا حكيما وديبلوماســيا 
فذا وحكيما تشهد له امليادين كافة مبآثره وعطائه املتواصل 
طوال مســيرته، مبا قدمه ســموه، رحمــه اهللا، من مبادرات 
خيرية، ومواقف يشــهد لها اجلميع خليجيا وعربيا ودوليا، 
فاســتحقت الكويت مكانــة مميزة على خارطــة العالم كبلد 
انســاني يقوده أمير االنســانية، األمر الذي شكل لنا جميعا 

مصدر فخر واعتزاز بقيادتنا وبسموه.
وعزاؤنا الوحيد ما قدمه لبلده وأمته من عمل مخلص ودؤوب 

شهد له العالم كافة باخلير، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

املقصيد لـ «األنباء»: فقدنا 
قائدًا دوليًا وأميرًا لإلنسانية

عبدالعزيز الفضلي

أعرب وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد عن 
بالغ حزنه وأسفه الشديد لرحيل وفقدان قائدنا ووالدنا 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، مشيرا 
إلى انه بوفاته فقدنا رمزا وقائدا ووالدا وأميرا حكيما.

وأضــاف املقصيد في تصريح لـ «األنباء»: إن ســمو 
األمير «رحمه اهللا» صاحب مسار سياسي بارز، اشتهر 
بحكمتــه وقدرته على جتاوز األزمات السياســية داخل 
الكويت وخارجها، وبذل جهودا كبيرة لرأب الصدع بني 
الدول الشــقيقة والصديقة، الفتا إلــى أن قيادته للبالد 
أثمــرت خلق ديبلوماســية متزنة وعاقلــة في املنطقة، 
طاملا ســعت للسالم والعمل اإلنســاني، مما جعل األمم 
املتحــدة متنحه لقب «قائد للعمل اإلنســاني»، جلهوده 
في مجــاالت العمل اخليري والدعم اإلنســاني واإلغاثة 

في مختلف أنحاء العالم.
وذكر املقصيد انه في عهد سموه، رحمه اهللا، تخطت 
الكويت كل الصعاب ومتيزت بجميع املجاالت على املستوى 
العربــي والدولي، مؤكدا انه ممــا تكلمنا عنه لن نوفيه 
حقه فقد كان سموه قائدا دوليا وأميرا لإلنسانية، واليوم 
نعزي انفسنا والعالم العربي واإلسالمي والدول الصديقة 

لوفاته، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.

اجلمعية الطبية و«العالج الطبيعي»: األمير الراحل 
بلسم بإنسانيته اجلراح ورفع شأن الكويت

عبدالكرمي العبداهللا

عزى مدير املكتــب اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية د.أحمــد املنظري األمة 
العربية واالسالمية واالنسانية جمعاء 
بوفــاة أمير اإلنســانية صاحــب القلب 
الصافي واحملب للخير والسالم للجميع 
امير الكويت الشيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا تعالى.
فــي تصريــح د.املنظــري  وذكــر 

لـ «االنباء»: ان سمو أمير الكويت الراحل 
الشيخ صباح االحمد، رحمه اهللا، كان له 
دور كبير في التوســط حلل العديد من 
اخلالفــات العربية واخلليجية وتقريب 
وجهات النظر واجلمع بني األشقاء باحلوار 
والــود، داعيــا اهللا أن يجعل أعماله في 
ميزان حسناته، رحمه اهللا واسكنه فسيح 
جناته. وأكد أن مواقف سمو الشيخ صباح 
األحمد، أمير اإلنسانية العظيمة ودعمه 
للعمل الصحي واإلنساني داخل اإلقليم 
وخارجه ستظل حية في القلوب وماثلة 

في األذهان.

كذلك تقدمت اجلمعية الطبية الكويتية 
ببالغ احلزن واألســى للكويت وأســرة 
الصباح والشــعب الكويتي بوفاة أمير 
االنسانية الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا 
تعالى، داعية املولى عز وجل أن يسكنه 
فســيح جناتــه. وقال رئيــس اجلمعية 
الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي 
في تصريح لـ«األنباء»: إن العالقة التي 
تربط صاحب السمو، رحمه اهللا، بشعبه 
عالقة متينة كعالقة األب بأبنائه، وكان، 
رحمه اهللا، حريصا على مصالح الشعب 
وحكيما في ادارة االمور، رفع فيها شأن 

الكويت الى املراتب العليا.
وبني أن صاحب السمو، رحمه اهللا، 
كان داعما رئيسيا للجسم الطبي واالطباء، 
وكان حريصا كل احلرص على االرتقاء 
باخلدمــات الصحية في البالد من خالل 
دعمه السامي لتطوير القطاع الصحي.

وقال األمني العام للجمعية د.ســالم 
الكندري: إن صاحب السمو، رحمه اهللا، 
كان يولــي األطباء اهتماما خاصا ودعم 
األطبــاء باســتمرار ما متثل فــي اآلونة 

االخيــرة برعاية جائــزة التميز الطبي 
بفئاته الثالث والتي سميت باسمه ودعم 
كذلك االحتفال بيوم الطبيب في الكويت 

واألبحاث.
كذلك تقدمت جمعية العالج الطبيعي 
بخالص العــزاء للكويت وأهلها ولألمة 
االســالمية بوفاة امير االنســانية سمو 

الشيخ صباح االحمد، رحمه اهللا.
وقالت رئيسة اجلمعية هناء اخلميس 
لـ«األنباء»: إن وفاة سمو االمير الشيخ 
صباح األحمد رحمه اهللا تعالى، فاجعة 
للكويــت وللعالــم أجمع، حيث بلســم 
بإنسانيته اجلراح ووضع يده على اهم 

امللفات وساهم في حلها.
وذكرت اخلميس أن دور سمو االمير 
في القطاع الصحي كبير، حيث دعم طوال 
مســيرته اخلدمات الصحية وساهم في 
نهضتهــا وارتقائها الــى أن وصلت إلى 
مصــاف الدول املتقدمــة، داعية من اهللا 
عز وجل أن يوفق صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف االحمد الدارة البالد، وأن 
يحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه.

مدير مكتب «الصحة العاملية» عزى األمتني العربية واإلسالمية والعالم بوفاة أمير اإلنسانية

وكيل «الصحة» والوكالء املساعدون: سيرة
صاحب السمو ستبقى خالدة في قلوب اجلميع

حنان عبد املعبود - عبدالكرمي عبداهللا

أعرب قياديــو وزارة الصحة عن 
حزنهــم وتأثرهم برحيل املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، وقد نكســت وزارة 
الصحة العلم حدادا على رحيل سموه.
الصحــة  وزارة  وكيــل  وقــال 
د.مصطفى رضا: عظم اهللا أجر اجلميع 
في وفاة والدي سمو األمير الراحل، 
وأدعو اهللا أن ُيصبر األمة اجمع على 
فقدانــه، وإن شــاء اهللا يكون مثواه 
اجلنــة وأن يحفظ الكويــت وأمنها 

وشعبها.
كذلك قدم الوكيل املساعد لشؤون 
التخطيط واجلودة د.محمد اخلشتي 
العزاء في وفاة األمير الراحل ســمو 
الشيخ صباح األحمد، وقال (إنا هللا 
وإنا إليه راجعون) رحلت عن دنيانا 
تاركا لنا طيب عملك وحسن سيرتك، 
ونقاء سريرتك، ونحن ال منلك في كل 
األحوال اال الدعاء والتضرع إلى اهللا 

أن يتغمدك برحمته.
وندعو اهللا أن يبارك في صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وأن 
يرزقه البطانة الصاحلة الناصحة التي 

تعينه على فعــل اخلير. من جهته، 
أعرب الوكيل املســاعد لشؤون طب 
األســنان د.مشعل الكندري عن بالغ 
احلزن واألســى لوفــاة الوالد األمير 
ســمو الشــيخ صباح األحمد رحمه 
اهللا. وقال د.الكندري: نعزي أنفسنا 
واألمتني العربية واإلسالمية واملجتمع 
الدولي، ألن سمو األمير الراحل كان 
من األساطير التي قلما يجود الزمان 
مبثلها، وندعو اهللا تعالى ان يتغمده 

برحمته وأن يجعله في عليني.
وادعو اهللا ان يحفظ الكويت واألمة 
اإلسالمية ويعني صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد في أن يكون خير 

خلف خلير سلف.
كذلك تقدم الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة الدوائيــة والغذائية بوزارة 
الصحة د.عبداهللا البدر بأحر التعازي 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وألســرة الصباح والشــعب 
الكويتي بوفاة قائد اإلنسانية سمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد. وقال 
د.البدر في تصريح خاص لـ «األنباء»: 
إن ذكرى أمير اإلنســانية وســيرته 
ســتبقى خالدة في قلوبنا إلى األبد، 
مبينا أن سموه، رحمه اهللا، كان له دور 

بارز على املستوى اإلقليمي والعاملي، 
وكان حكيما في إدارته محبا للخير، 
وطالت مســاعدات الكويــت وأياديه 
البيضاء جميع بقــاع األرض، داعيا 
اهللا عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. 
ودعا د.البدر، اهللا عز وجل أن يوفق 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، ملا فيه خير البالد والعباد، وأن 
يرزقه البطانة الصاحلة وأن يحفظه 

من كل مكروه.
بدوره، نعى أمني عام معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي 
ســمو األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد، رحمــه اهللا تعالــى، قائال: 
«لقد خســرنا أبــا وقائد اإلنســانية 
والديبلوماسية احلكيمة، حيث تشهد 
له جميــع األقطار باخليــر والعطاء 
اإلنســاني». وأضاف د.الرفاعي: كما 
يعد تكرمي األمم املتحدة لسموه عام 
٢٠١٤ كقائد لإلنسانية انطالقا يأتي من 
دوره املميز في حل املشاكل الدولية، 
اننا ننعى أبا وقائدا وربان ســفينة، 
ونســأل اهللا أن يرحمــه ويتغمــده 
باملغفــرة ويــرزق صاحــب الســمو
األمير الشــيخ نواف األحمد البطانة 

الصاحلة.

ست العلم حداداً على رحيل سموه ترجل فارس العمل اإلنساني عن صهوة جوادهالوزارة نكَّ





االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد50

سفراء لـ «األنباء»: فقدنا قائدًا عظيمًا 
عمل على تعزيز السالم على املستويني اإلقليمي والعاملي

أكدوا أن الكويت ستظل رائدة إقليمياً ودولياً للسالم وفاعالً عاملياً لإلغاثة اإلنسانية

املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد خالل إلقائه كلمة في األمم املتحدة

أسامة دياب

أعــرب عدد من الســفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
املعتمديــن لــدى البــالد عن 
لوفــاة  العميــق  حزنهــم 
املغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
مشيرين إلى اخلسارة الفادحة 
التي خسرتها األمتان العربية 
واإلســالمية ومختلــف دول 
العالم، حيث كان املغفور له 
رجل احلكمة والســالم وأهم 
عناصــر األمن واالســتقرار، 
ورجل املبادرات والوساطات، 

وقائد العمل اإلنساني.
الســفراء بأحــّر  وتقــدم 
التعازي لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وألسرة 
آل الصباح الكرام واحلكومة 
الكويتيــة ولعموم الشــعب 
الكويتي ســائلني املولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمتــه وألســرته الصبــر 

والسلوان.
فــي البدايــة، قــال عميد 
الســلك الديبلوماسي سفير 
امباكي:  الســنغال عبداالحد 
تلقينا ببالغ االسى واحلزن 
نبــأ وفــاة املغفور لــه بإذن 
الشــيخ  اهللا ســمو األميــر 
صبــاح االحمــد، موضحا ان 
سموه متتع مبكانة كبيرة في 
نفوس قادة وشعوب مختلف 
دول العالــم نظــرا حلكمتــه 
وخبرتــه وورؤيتــه الثاقبة 
ومواقفــه املشــرفة ومحبته 
للسالم وللعمل اخليري ولقد 
استحق عن جدارة ان يكون 

اميرا لإلنسانية.
وتابــع: باســمي وباســم 
جمهورية الســنغال رئيســا 
وحكومة وشعبا وباسم جميع 
الديبلوماسي  السلك  اعضاء 
فــي الكويــت اتقــدم بأحــر 
التعازي لصاحب السمو االمير 
الشيخ نواف االحمد وأسرة 
آل الصباح الكرام واحلكومة 
الكويتيــة ولعموم الشــعب 

الكويتي الصديق.
واشــار الــى انه اســتفاد 
من خبرة املغفور له الشيخ 
صباح االحمد الذي كان عميد 
الديبلوماسية، سائال املولى 
عز وجــل ان يتغمــد الفقيد 
بواسع رحمته وألسرته الصبر 

والسلوان.
من جهتها، قالت السفيرة 
األميركيــة لدى البــالد ألينا 
رومانوســكي ببالــغ احلزن 
واألســى تلقيــت نبــأ وفاة 
املغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وأود أن أتقدم بأحر التعازي 
ألسرته ولشعب الكويت في 

هذا اليوم اجللل.
وتابعت: لقد كان املغفور 
لــه بــإذن اهللا ســمو األمير 
قائدا استثنائيا عمل بال كلل 
لتعزيز السالم والوحدة في 
املنطقــة واشــتهر بحكمته 
وجهوده اإلنســانية، وكان 
له تأثير علــى حياة عدد ال 
يحصــى مــن النــاس حول 
العالم. لقد كان أيضا صديقا 
خاصا للواليات املتحدة، ولن 
ننســاه أبدا. لقد فقد العالم 

اليوم قائدا عظيما.
مــن جانبه، قال الســفير 
البريطاني لدى البالد مايكل 
دافنبورت تلقيت ببالغ احلزن 
واالســى نبأ وفاة املغفور له 
ســمو األمير الشــيخ صباح 

األحمد.
وأوضــح دافنبــورت أن 
ســموه كان صديقــا حقيقيا 
املتحــدة، اشــتهر  للمملكــة 
بحكمته وانسانيته ورؤيته 
الثاقبة ولقد كان قائدا عظيما 
للكويت وعمــل على تعزيز 
السالم على املستوى اإلقليمي 

والعاملي.
أود أن أعبــر عــن حزني 
العميــق لوفاة ســمو االمير 
الشيخ صباح األحمد. وأقدم 
أخلص وأحر التعازي ألسرة 
سموه وحلكومة دولة الكويت 

ولشعب الكويت.
بدوره، قال ســفير االحتاد 
األوروبي لدى البالد د.كريستيان 
تــودور أن االحتــاد األوروبي 
لديه أقصــى درجات االحترام 
للمغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
وقيادته ورؤيته التي اكسبت 
الكويــت دورا محترما ومقدرا 
كوسيط إقليمي ودولي، ومنحته 

لقب «قائد العمل اإلنساني».
وتابع: لقد استفدنا جميعا 
بشــكل كبيــر مــن جتربتــه 
ومثابرتــه عندما تعلق األمر 
بتعزيــز احلــوار والســالم، 
نســعى  أن  اآلن  وعلينــا 
للحفــاظ علــى إرثــه ونحن 

نواجــه حتديات مشــتركة، 
ســواء داخل منطقة اخلليج 
أو الشرق األوسط الكبير أو 

على الصعيد العاملي.
وأضاف: يتمتــع االحتاد 
األوروبي والكويت بعالقات 
ممتــازة، تقوم على إصرارنا 
املشــترك علــى دفــع قضية 
السالم واالزدهار في منطقة 
الشرق األوســط وخارجها. 
ويلتــزم االحتــاد األوروبــي 
بحزم بتعزيز عالقاتنا الثنائية 
ونحن نسعى جاهدين لتحقيق 
مصاحلنا املشــتركة لصالح 
شعوبنا. وأشار إلى أن سمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، 
إرثــا ال يقــدر  تــرك وراءه 
بثمن في الشــؤون العاملية، 
معربــا عن ثقته بأن الكويت 
ستظل رائدة إقليمية ودولية 
للسالم وفاعال عامليا لإلغاثة 
اإلنسانية. واضاف في حلظة 
احلزن هــذه، أود أن أؤكد أن 
االحتاد األوروبي ســيواصل 
العمل من أجل ترسيخ شراكة 
قوية ودائمة مع دولة الكويت 

وشعبها.
بــدوره، أعــرب الســفير 
اإليطالي لــدى البالد، كارلو 
بالدوتشــي، عــن خالــص 
التعــازي ألســرة وحكومــة 
وشعب الكويت، بوفاة سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.

وقال: لقد كان سمو األمير 
قائــدا عظيمــا ورجــال ذائع 
الصيــت بحكمتــه ورؤيته، 
وكان جلهــوده دور كبيــر 
فــي تقــدم الكويــت ومنوها 

واستقرارها. 
وأضاف: تتقدم احلكومة 
اإليطاليــة وكذلــك اجلاليــة 
اإليطالية فــي الكويت بأحر 
التعازي واملواســاة في وفاة 
فقيد الكويت واالنسانية، ولن 
ننسى أبدا أن سموه كان أيضا 

صديقا حقيقيا إليطاليا. 
من جهتها، قالت السفارة 
األملانية في بيــان لها: ببالغ 
األســى واحلزن تلقينا خبر 
رحيل املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الشــيخ 

صباح األحمد.
وتابعت الســفارة: ننعى 
رحيــل رجــل عظيــم وقائد 
ذي رؤيــة ثاقبــة. لقــد كان 
ســمو االمير الشــيخ صباح 
األحمد يعمل بشــكل دؤوب 

وبــإرادة ثابتــة وتصميــم 
التعايش السلمي  لترســيخ 
جلميع الشعوب في الشرق 
األوسط والشرق األدنى. ولقد 
اســتطاع بقيادتــه احلكيمة 
حتويل الكويــت لدولة آمنة 
تنعــم بالتســامح والرخاء. 
والدولة التي أصبحت تسمى 
بلقب قيادة العالم اإلنسانية 
في مســاعدة اآلخرين والتي 
حظيت باالحترام لدى جميع 

األمم.
وأضافت السفارة: لقد كان 
ســمو االمير الشــيخ صباح 
األحمد صديقا حقيقيا لدولة 
أملانيا، وستبقى حكومة أملانيا 
تكن له في ذاكرتها كل اإلجالل 
والتبجيــل، وإننــا فــي هذه 
اللحظــة احلزينة نعرب عن 
خالص عزائنا وحزننا البالغ 
لعائلة ســمو األمير ولذويه 

وللشعب الكويتي.
ســفير  قــال  بــدوره، 
جمهورية الصني الشعبية لدى 
البالد لي مينغ قانغ: تلقيت 
ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة 
املغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وباألصالة عن نفسي كسفير 
الشــعبية  جمهورية الصني 
الكويــت، أعرب  لدى دولــة 
عــن عميق التعازي وصادق 
املواســاة لصاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
واحلكومة الكويتية ولعموم 

الشعب الكويتي.
مــن جانبه، نعى ســفير 
خادم احلرمني الشريفني األمير 
سلطان بن سعد، املغفور بإذن 
اهللا سمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وقــال فــي حســابه على 

«تويتر»: اللهم اغفر وارحم 
الشيخ صباح وابدله دارا خيرا 
مــن داره وارزقــه الفردوس 

األعلى من اجلنة.
وتابــع: خالــص العــزاء 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ولألسرة احلاكمة 
الكويتي.  الكرمية وللشعب 
وإذ نشارك اجلميع هذا املصاب 
اجللل، ندعو اهللا سبحانه أن 
يتقبله قبوال حســنا. انا هللا 

وانا اليه راجعون.
مــن جانبــه، قــال القائم 
بأعمال ســفارة اإلمارات في 
الكويت د. مصلح االحبابي: 
بداية نعزي الكويت حكومة 
وشــعبا ونعــزي انفســنا 
واالمتني العربية واالسالمية 
واإلنسانية جمعاء في وفاة 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
ســمو االمير الشــيخ صباح 

األحمد.
وتابــع: ان ســمو االمير 
الشــيخ صبــاح األحمد كان 
أحــد الرواد الكبار في العمل 
اخلليجي املشترك وقد كرس 
جل حياته خلدمة وطنه وأمته 
ولم يتوان فى مساعيه اخليرة 
في بذل كل جهد لتعزيز وحدة 
الصف اخلليجــي والعربي، 
رحم اهللا الشيخ صباح األحمد 

أمير اإلنسانية.
ســفير  قــال  وبــدوره، 
جمهورية كوريــا اجلنوبية 
لدى البالد د.هونغ يونغ غي 
نيابة عن الشــعب الكوري، 
اتقدم بأحر التعازي واملواساة 
القلبية الى اسرة آل الصباح 
الكرام والشعب الكويتي كافة 
بوفاة املغفور لــه بإذن اهللا 
ســمو األمير الشــيخ صباح 

االحمد.

وتابع: لقد كان سمو األمير 
شخصية فريدة وقائدا عظيما 
إقليميا ودوليا، كرس حياته 
في خدمة شعبه واالنسانية 
ونال احتراما وتقديرا دوليا 
العالقات  رفيعــا. وشــهدت 
بــني جمهورية كوريا ودولة 
الكويت منــوا كبيرا في ظل 
حكمــه وارتقــت الــى أعلى 
املستويات. ونشاطر حكومة 
وشعب دولة الكويت احلزن 
واألســى في فقيدهــا وفقيد 
االنسانية الكبير سمو االمير 
الشــيخ صباح األحمد داعني 
أن يلهمهــم اهللا الصبــر في 

مصابهم اجللل. 
بدورهــا، قالــت ســفيرة 
اجلمهورية التركية لدى البالد 
عائشة هالل سايان كويتاك: 
تلقيت ببالغ احلزن واألسى 
نبأ وفاة سمو األمير الشيخ 

صباح االحمد.
وتابعت: نشــعر باحلزن 
الشــديد لفقــدان قائد العمل 
االنساني الذي قدم مساهمات 
قيمة للنهوض بالتنمية في 
الكويت وبذل جهودا عظيمة 
لتحقيق السالم واالستقرار 
علــى املســتويني االقليمــي 

والدولي.
عــن  نيابــة  وأضافــت: 
التركية والسفارة  احلكومة 
واجلالية التركية في الكويت، 
أتضــرع الى املولى عز وجل 
ان يتقبل املغفور له الشــيخ 
صباح االحمد بواسع رحمته. 
في هذا املصاب اجللل، اتقدم 
الى اســرة آل الصباح الكرام 
الكويتيــني  والــى اخواننــا 
بخالــص العزاء واملواســاة، 
داعية اهللا عز وجل أن يلهمهم 

الصبر والسلوان.
مــن جانبــه، قال ســفير 
اململكــة األردنية الهاشــمية 
لدى البالد صقر أبو شــتال: 
تلقينا نبأ وفــاة زعيم االمة 
العربية واإلســالمية وأمير 
اإلنســانية املغفــور له بإذن 
الشــيخ  اهللا ســمو األميــر 
صباح االحمد بكل اسى، وما 
عســانا اال ان نترحــم علــى 
ســموه ونســأل املولــى عز 
وجل أن يسكنه فسيح جناته 
وأن يلهــم آل الصباح الكرام 
الصبر والســلوان. وأضاف: 
نحــن نعــزي اهــل الكويت 
ونعزي انفسنا بنفس الوقت 

ألننــا عرفنا الراحــل الكبير 
بإنسانيته ومواقفه العربية 
وكانت لــه أيــاٍد بيضاء في 
مختلف دول العالم ونتمنى 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
نواف االحمد التوفيق والفالح 
واألمن واألمان للكويت التي 
ســتبقى كما كانــت في عهد 
الفقيد الراحل الشيخ صباح 

األحمد.
مــن جانبــه، قال ســفير 
اجلمهورية االسالمية االيرانية 
لدى البالد محمد ايراني تلقينا 
ببالغ األسى النبأ املؤلم برحيل 
قائد اإلنسانية الفقيد الشيخ 
صباح األحمد وهو القائد الذي 
يصعــب تعويضه في عاملنا 
اليوم ولم تفقده الكويت بل 
خسرته األمة العربية جمعاء.

وتابع: عرفناه حكيما نافذ 
البصيــرة دافع عــن قضايا 
شــعبه ووطنــه ونســتذكر 
كلمته يوم حادثة مسجد اإلمام 
الصــادق ودافع عــن قضايا 
أمتــه وعلى رأســها القضية 
الفلسطينية وعرفناه سندا 
لكل احملتاجــني والفقراء في 

أرجاء املعمورة.
وأضــاف: نســأل الباري 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جنانه ويلهم الشعب 
الكويتــي الشــقيق الصبــر 
والسلوان و(إنا هللا وإنا اليه 

راجعون).
مــن جهته، قال الســفير 
اجلزائــري لدى البــالد عبد 
املالك بوهدو: ان العني لتدمع 
وان القلــب حملــزون لفراق 
املغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.
وأضــاف: ترجــل شــيخ 
الديبلوماســية وترك وراءه 
إرثا كبيرا من العمل واخليري 
كان  حيــث  والسياســي، 
منوذجــا في احلكمة والعمل 

الديبلوماسي.
وأوضح ان سموه ساهم 
بشــكل كبير جدا في تعزيز 
اجلزائريــة-  العالقــات 
الكويتية، مشيرا الى الزيارة 
التاريخية التي قام بها سموه 
الى اجلزائــر على رأس وفد 

رفيع املستوى.
وتقــدم بأحــر التعــازي 
للكويت حكومة وشعبا، سائال 
املولى عز وجــل أن يتغمده 
بواســع رحمته وان يدخله 
مدخل صدق وان يجمعه مع 
الصديقني والشــهداء، مؤكدا 
ان مصــاب الكويت في وفاة 
اميرها هو مصــاب للجزائر 

قيادة وشعبا.
بدوره، قال سفير جمهورية 
الهند لدى البالد        سيبي جورج 
بالنيابة عن حكومة وشعب 
جمهورية الهند، مبن في ذلك 
اجلالية الهنديــة املقيمة في 
الكويت، أتقدم بأحر التعازي 
إلــى حكومة وشــعب دولة 
الكويت بوفاة ســمو الشيخ 

صباح األحمد.
وتابــع: لقد كان ســموه 
قائــدا عظيمــا ورجــل دولة 
وفوق كل شيء قائدا إنسانيا 
بامتياز. لقد كان سموه صوت 
احلكمــة والتــوازن والعقل 
وساهم ســموه بشكل كبير 
في تعزيز العالقات الثنائية 
بني الهند والكويت. وسوف 
يتذكر الشعب الهندي سموه 

باعتزاز.
وأضاف أن الرعاية واملودة 
اللتــني أغدقهما ســموه على 
اجلالية الهندية في الكويت 
ســيكونان موضــع تقديــر 
عميق. وإنني أصلي بصدق 
من أجل الروح الراحلة، تغمده 

اهللا في فسيح جناته.
مــن جهتــه، قال ســفير 
فلســطني لدى البــالد رامي 
القلــب ليحزن  طهبــوب ان 
وان العني لتبكي فقد خسرت 
اكبــر داعم  اليوم  فلســطني 
لشــعبها وقضيتها في وقت 
هي بأمّس احلاجة الى وجوده.
لقــد كان ســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد رحمــه اهللا 
وكان  نظيــره  عــز  قائــدا 
حكيما لالمة وضميرها احلي 
وقلبها النابض وصمام أمان 

لإلنسانية جمعاء.
اللســان  ان  وأضــاف: 
ليعجــز عــن وصــف هــذه 
اللحظة احلزينة التي ما كنا 
نتمناها ابدا ولكنها إرادة اهللا 
ومشيئته. ادعو اهللا عز وجل 
ان يتغمد فقيد االمة بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وان يلهمنا وشــعب الكويت 
العربيــة  احلبيــب واألمــة 
واإلنســانية جمعــاء جميل 
الصبر وحســن العزاء، (انا 

هللا وانا اليه راجعون).

السفير املصري: قضى حياته في خدمة وطنه وشعبه
 وقضايا األمتني العربية واإلسالمية كرجل دولة من طراز رفيع 

السفير األوكراني: األمير الراحل مثال ورمز للديبلوماسية احلكيمة

أسامة أبو السعود

توجه الســفير طــارق القوني ســفير جمهورية مصر 
العربية باســمه وباســم البعثة الديبلوماســية واجلالية 
املصرية إلى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
وإلى آسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب دولة الكويت 
الشقيقة بخالص التعازي القلبية في املصاب اجللل بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو الشــيخ صباح األحمد، 
داعيــا املولى عز وجــل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته وأن مين على الكويت الشقيقة 
بدوام األمن واالستقرار واالزدهار. وأكد القوني أن التاريخ 
سيذكر الفقيد الذي قضى حياته في خدمة وطنه وشعبه 
وقضايا األمتني العربية واإلسالمية كقائد للعمل اإلنساني 
وكرجل دولة من طراز رفيع رفع راية بالده عالية خفاقة 
بني األمم، كما ســيذكره كرمز للتــوازن واحلكمة في عالم 
ملــيء بالصراعات، فضال عن بصماته املضيئة في تاريخ 
العالقات بني البلدين الشــقيقني مشــددا على أنه ســيظل 
حاضرا في ذاكرة الشعب املصري كصديق ملصر ومحب لها.

يوسف غامن

نعى سفير أوكرانيا لدى البالد د.أوليكساندر باالنوتسا 
إلى الشعب الكويتي الصديق وإلى جميع شعوب العالم 
احملبة للسالم وفاة املغفور له سمو الشيخ صباح األحمد، 
بعد رحلة عطاء إنساني طويلة شهدت لها جميع دول العالم 
وشــعوبها، متقدما بالعزاء إلى أسرة آل الصباح الكرام 

وإلى جميع أبناء شعب الكويت بهذه املناسبة األليمة.
وقال د.باالنوتسا: إن األمير الفقيد كان صديقا للجميع 
ورفــع اســم الكويت عاليــا في جميع احملافــل الدولية، 
خصوصــا مبا قدمه مــن مبادرات ودعــم ألعمال اخلير 
ومســاعدة احملتاجني في البلدان التــي كانت تعاني من 
الكوارث واألزمات، مشــيرا إلى ما يتمتع به ســموه من 

مكانة لدى القيادة والشــعب في أوكرانيا، حيث شهدت 
العالقات الثنائية بني البلدين تطورا كبيرا بفضل توجيهات 

سموه وحكمته.
وأشــاد السفير األوكراني باملسيرة احلافلة باملواقف 
اإليجابية لســموه وللكويت حيث كان رحمه اهللا مثاال 
ورمزا للديبلوماسية احلكيمة من خالل ما قدمته الكويت 
للعالم أجمع، وكذلك ضمان أمنها واستقرارها رغم الكثير 
من األزمات واألحداث التي تشهدها املنطقة ويعاني منها 
العالم، مشــيرا إلى أن اإلنسانية جمعاء قد فقدت بوفاة 
ســموه سندا قويا وداعما دائما ألعمال اخلير، وستبقى 
أيادي ســموه اخليرة ومبادراته اإلنســانية شاهدا على 
ذلك، وســيتذكره العالم دائما بأفعالــه الطيبة ووقوفه 

إلى جانب احلق دائما.



االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
51 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

خادم احلرمني وولي العهد السعودي
عّزيا صاحب السمو بوفاة األمير الراحل

تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد حفظه اهللا ورعاه اتصاال 
هاتفيا من أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
عبــر خالله عن خالص تعازيه وتعازي 
الشــعب الســعودي الشــقيق وصادق 
مواســاتهم بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد- طيب اهللا ثراه- سائال 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح جناته، وأن 
يلهم األسرة الكرمية والشعب الكويتي 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد أعرب صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد اجلابــر الصباح- حفظه 
اهللا ورعاه- عن بالغ شكره وتقديره ملا 
أبداه أخوه خادم احلرمني الشريفني عن 
خالص التعازي وصادق املواساة وخالص 
الدعوات، ضارعا إلى الباري تعالى بأن 

ال يرى اجلميع أي مكروه بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، اتصاال 
هاتفيا من أخيه صاحب الســمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفــاع باململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر خالله عن خالص 
تعازيه وتعازي الشعب السعودي الشقيق 
وصادق مواساتهم بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب السمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
ســائال املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم األسرة الكرمية والشعب الكويتي 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد أعرب صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عن بالغ 
شــكره وتقديره ملا ابــداه أخوه صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود من صادق املواساة 
وخالص التعــازي والدعاء، ضارعا الى 
الباري تعالى بأال يري اجلميع أي مكروه 

بعزيز.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

«يونسكو»: العالم فقد
«رجًال حكيمًا وصاحب رؤية»

باريسـ  كونا: أعربت املدير العام ملنظمة 
األمم املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
(يونسكو) اودري ازوالي أمس الثالثاء عن 
بالغ احلزن لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وقالت ازوالي عبر حسابها الرسمي على 

شبكة التواصل االجتماعي (تويتر) ان العالم 
فقد «رجال حكيما وصاحب رؤية».

وأكـــدت ان ســـمو أمـير الكويت الراحل 
كان «ملتزما الى حد كبير بالعمل الى جانب 
منظمة (يونسكو)». وتقدمت بالتعازي احلارة 

الى الشعب الكويتي كافة.

ترامب: األمير الراحل كان صديقًا وديبلوماسيًا ال مثيل له 
ووساطته التي ال تعرف الكلل ساعدت في جتاوز االنقسامات

واشــنطن - كونا: أعــرب الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب عن «حزنه 
العميق» لوفاة «صديقه العزيز» صاحب 
الســمو أمير البالد الراحل املغفور له 
بإذن اهللا تعالى الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح. وقال ترامب في بيان: 
إن األمير الراحل «كان صديقا وشريكا 

ثابتا للواليات املتحدة» مضيفا «في وقت 
ســابق من هذا الشهر تشرفت مبنحه 
وســام االستحقاق العســكري بدرجة 
قائد أعلى». وأكد الرئيس األميركي أن 
األمير الراحل كان «ديبلوماسيا ال مثيل 
له حيث شغل منصب وزير اخلارجية 

ملدة ٤٠ عاما».

وتابع ان «وســاطته التي ال تعرف 
الكلل في النزاعات في الشرق األوسط 
ساعدت في جتاوز االنقسامات في ظل 

أكثر الظروف صعوبة».
وقــال ترامــب ان الســيدة األولــى 
«ميالنيــا وأنا نرســل تعازينا احلارة 

لشعب الكويت».

الرئيس األميركي دونالد ترامب

عباس: فلسطني خسرت قائدًا عزَّ نظيره
ووقف دائمًا إلى جانب قضيتنا

الرئيــس  كونــا: نعــى 
الفلسطيني محمود عباس 
سمو األمير الراحل الشيخ 
اجلابــر  األحمــد  صبــاح 
الصبــاح، واصفــا األميــر 
الراحــل بـ«الزعيم والقائد 
الكبيــر  احلكيــم وبــاألخ 
الفلســطيني  للشــعب 

والقضية الفلسطينية».
وقــال عباس فــي بيان 
األنبــاء  وكالــة  أوردتــه 
الرسمية (وفا) إن «فلسطني 
خسرت برحيله قائدا عربيا 
وزعيما لإلنسانية عزَّ نظيره 
أفنى حياته في خدمة أبناء 
شــعبه وأمته واإلنسانية 
جمعــاء ووقف دائمــا إلى 
جانب قضيتنا الوطنية وإلى 
الفلسطيني  جانب شعبنا 

وقضايا أمته العادلة».
واضاف أن «فقداننا لهذا 
القائد العربي الكبير في هذه 
الفترة احلساسة من تاريخنا 
هو خسارة كبيرة»، مؤكدا 
وقوف فلسطني إلى جانب 
الكويت وشــعبها الشقيق 
في هذه الظروف الصعبة.

الرئيــس  وأعلــن 
الفلسطيني احلداد وتنكيس 

اإلعالم الفلسطينية.
كما نعى عدد من الفصائل 
الفلســطينية، املغفــور له 

املعروف بإنسانيته وعدله 
وإنصافــه خاصــة دوره 
فــي بناء الكويت الشــقيق 
وتقدمه وازدهاره والدفاع 

عن سيادته واستقالله».
بدورهــا، نعــت حركــة 
«حماس» في بيان صحافي 
سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
قائلة انها تشاطر «االشقاء 
في الكويت قيادة وشــعبا 
احلــزن وااللم بفقدان أمير 
اإلنسانية وصاحب املواقف 
الشجاعة واحلكيمة وااليادي 

البيضاء».
وأشــارت «حماس» الى 
مســيرته في خدمة قضايا 
االمتني العربية واإلسالمية 
وبصمتــه الواضحــة فــي 
وامنهــا  وحدتهــا  دعــم 
واســتقرارها وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية ودعم 
حقوق الشعب الفلسطيني 
وصموده ونضاله املشروع.

مــن جهتهــا، شــاطرت 
حركة «اجلهاد اإلســالمي» 
في فلسطني الكويت حزنها 
بوفاة ســمو األمير الراحل 
الشــيخ صبــاح األحمــد 
اجلابر الصباح، مشيرة الى 
متيــزه «باحلكمة واخلبرة 
السياســية وحرصه على 

وســاهم بشــكل كبيــر في 
استمرارية خدماتها وعمل 
برامجها وقطع الطريق أمام 

محاوالت إنهاء دورها.
وأعربت باسم الالجئني 
الفلســطينيني في مخيمات 
الدول  الوطن والشتات في 
العربية املضيفة عن تعازيها 
لشــعب الكويــت الشــقيق 
ومشاركتها أحزانه برحيل 
سمو الشيخ صباح األحمد 
مترحمة على روحه وداعية 
املولى عز وجل أن يتغمده 
بواســع رحمتــه ويســكنه 

فسيح جناته.
من جهتهــا، قالت نقابة 
الصحافيني الفلسطينيني في 
بيان صحافي «ان فلسطني 
والكويت ســتفتقدان رجال 
كان من اشد األوفياء للقضية 
الفلســطينية»، معربة عن 
حزنها لرحيــل أحد حكماء 
األمة.وأشارت الى أن فلسطني 
حزينة على وفاة أحد قادة 
األمة العربية الشرفاء سمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد. 
وتقدمــت بخالص التعازي 
الفلســطيني  للشــعبني 
وجلميــع  والكويتــي 
الصحافيــني فــي الكويــت 
ورئيــس وأعضــاء جمعية 

الصحافيني الكويتيني.

العربــي  وحــدة املوقــف 
األصيــل في دعــم القضية 

الفلسطينية».
أمنياتها  وأعربــت عــن 
للكويــت بــأن تبقــى على 
الدوام آمنة مستقرة متقدمة 
ومزدهــرة وثابتــة علــى 
املوقف القومي واالســالمي 
املساند للشعب الفلسطيني 
الفلســطينية  وللقضيــة 
معتبرة أنها القضية املركزية 

للعرب واملسلمني. 
كذلــك، أعربــت هيئات 
وجمعيات خيرية فلسطينية 
عن حزنها الشــديد لفقدان 

قائد العمل اإلنساني.
وقالــت دائرة «شــؤون 
الالجئني» في منظمة التحرير 
بيــان  فــي  الفلســطينية 
صحافي «ان الفقيد كان من 
الداعمني واملساندين للقضية 
وحلقـــوق  الفلســطينية 
الفـــلسطيني  الشـــــعب 
العادلة في العودة واحلرية 
واالستقالل»، مشيدة مبواقف 
القوميــة االصيلة  ســموه 
التي شكلت رافعة للقضية 
الفلسطينية وصمام أمانها.
وأكــدت ان ســموه كان 
داعمــا لوكالة األمم املتحدة 
الالجئني  إلغاثة وتشــغيل 
(أونــروا)  الفلســطينيني 

فصائل وهيئات فلسطينية تعرب عن حزنها الشديد لفقدان قائد العمل اإلنساني

الرئيس محمود عباس

بــإذن اهللا تعالــى ســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
مثمنــني مواقفــه الداعمــة 
للشعب الفلسطيني وللقضة 

الفلسطينية.
واشادت حركة «فتح»، 
الرئيــس  التــي يتزعمهــا 
الفلسطيني محمود عباس، 
في بيان صحافي «مبواقف 
الفقيــد الكبيــرة القوميــة 
ووقوفه باستمرار لصالح 
قضايا األمة وفي طليعتها 
قضية فلسطني التي كانت 
بالنســبة للفقيد وللكويت 
الشــقيقة قضيــة العــرب 

األولى واألهم».
وذّكرت احلركة «بالدور 
التاريخي الكبير الذي قام 
به فقيد األمة العربية الكبير 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان



رؤساء نقابات لـ «األنباء»: استطاع بحكمته وحنكته
أن ُيجّنب الكويت واملنطقة الكثير من املشاكل

أسامة أبوالسعود

أعرب عدد من رؤساء النقابات 
عن خالص التعازي واملواساة 
بوفاة املغفور له باذن اهللا تعالى 
ســمو الشــيخ صبــاح االحمد 
الذي سار بســفينة الوطن الى 
بــر االمان خالل فتــرة عصيبة 
مرت بها الكويــت واملنطقة بل 

والعالم اجمع.
فــي البدايــة، نعــى رئيس 
االحتــاد العام لعمــال الكويت 
أحمــد عقله العنــزي وأعضاء 
املجلــس التنفيــذي املغفور له 
بإذن اهللا ســمو الشيخ صباح 
األحمــد وتقدمــوا بالتعــازي 
إلى الشــعب الكويتي وأســرة

آل الصباح الكرام، سائلني اهللا 
عــز وجــل أن يتغمده بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

ويلهمنا الصبر والسلوان.
من جهته، قدم رئيس احتاد 
بالبتــرول وصناعة  العاملــني 
البتروكيماويات محمد الهاجري 
خالــص التعازي بوفاة ســمو 
الشــيخ صباح االحمــد رحمه 
اهللا والذي حزنت عليه الكويت 
العربية واالســالمية  واالمتان 
حزنــا كبيــرا ملآثــره العديــدة 
واياديــه البيضــاء التي امتدت 

لكل مكان.

حنكة سياسية

مــن جانبه، اعرب رئيس 
نقابة عمال شــركة البترول 
الوطنية محمد الهاجري عن 
التعازي واملواســاة  خالص 
بفقــد ســمو الشــيخ صباح 
االحمد الذي استطاع بحكمته 
وحنكته السياسية ان يعبر 
بالكويــت الى بــر االمان في 
وقت عصيب مرت به املنطقة 

والعالم اجمع.
ودعا فالح الهاجري اهللا عز 
وجل ان يوفق صاحب الســمو 
االمير الشيخ نواف االحمد للسير 
على نفس الدرب لتنمية وازدهار 

وطننا الغالي الكويت.

بصمات واضحة

من جهته، نعى رئيس نقابة 
العاملني بوزارة التربية صالح 
العازمي ســمو الشــيخ صباح 
االحمد، مستذكرا بصمات سموه 
فــي مختلف املياديــن وخاصة 
االهتمام بالتعليم ورعاية الطالب 
واملعلمــني وتوفير كل الســبل 

لتطوير التعليم في البالد.
واكد العازمي ان حكمة سموه 
شهد لها العالم اجمع وكان بحق 
حكيم العرب وقائد االنســانية 
الذي امتدت اياديه البيضاء الى 

مختلف ربوع العالم.

قائد صنع تاريخًا

من جانبه، قال نائب رئيس 
نقابة العاملني بشركة ايكويت 
للبتروكيماويات طارق الفارس 
ان ســمو الشيخ صباح االحمد 
صنع تاريخا بعد أن أفنى عمره 
في خدمة بلده وأمته وتوفاه اهللا 

قائدا لإلنسانية.
واكد الفارس ان سموه اشتهر 
بحكمتــه وإنســانيته ورؤيته 
الثاقبــة فــي مختلــف قضايــا 

الكويــت واملنطقــة وكان بحق 
حكيم العرب.

وتابع الفارس «نســأل اهللا 
أن يخلفنا فــي مصيبتنا خيرا 
وأن يجزي فقيدنا فقيد الكويت 
واألمتني العربية واإلسالمية عنا 
خير اجلــزاء ويدخله بواســع 
رحمته وعظم اهللا أجرنا جميعا 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون».

نعزي انفسنا والعالم

مــن جانبــه، قــال رئيــس 
احتاد عمــال البترول وصناعة 
البتروكيماويات السابق جاسم 
الناصر: نعزي انفســنا واهلنا 
العربيــة واالســالمية  واالمــة 
والعالم اجمع بوفاة امير املواقف 
واالخــالق واالنســانية ســمو 

الشيخ صباح االحمد.
وتابع الناصــر «اللهم اغفر 
له وأرحمه، وعافه واعف عنه، 
وأكرم نزلــه، ووســع مدخله، 
وارحمه برحمتك التي وسعت 

كل شيء يا ارحم الراحمني».

رّبان السفينة

مــن جهته أكد عضــو نقابة 
العاملني بشــركة نفط الكويت 
عباس عوض، ان الكويت تعيش 
اجواء احلزن واملأساة بسبب فقد 
الوالد الغالي سمو الشيخ صباح 
االحمد امير وقائد االنســانية، 
مشــددا على ان ســموه رحمه 
اهللا كان بحــق حكيــم العــرب 
ورّبان سفينة الوطن املاهر الذي 
اســتطاع بحكمتــه وحنكته ان 
يجنب الكويت واملنطقة الكثير 
من املشاكل االقليمية والدولية.
واعرب عــوض عن خالص 
تعازي رئيس واعضــاء نقابة 
نفط الكويت، داعيا اهللا عز وجل 
ان يوفق صاحب السمو االمير 
الشيخ نواف االحمد الى السير 
على نهج ســلفه ســمو الشيخ 
صباح االحمد وان تشهد الكويت 
املزيــد مــن االزدهــار والرخاء 

والتنمية على كل االصعدة.

زعيم عربي

من جانبه، نعى رئيس نقابة 
العاملني املدنيني بوزارة الداخلية 
بــدر العنزي املغفور له ســمو 
الشيخ صباح االحمد، فقال: ان 
الكويت تعيش حالة من احلزن 
بفقدان قائد عظيم وزعيم عربي 
له مواقــف عديدة بكل امليادين 
االســالمية والعربية والدولية 
وصاحب رؤية ثاقبة وهو أمير 
االنسانية املغفور له سمو الشيخ 
صباح االحمد رحمه اهللا وأسكنه 

فسيح جناته.
واعرب العنزي عن خالص 
العزاء لصاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف االحمــد، راجني 
املولى عز وجل أن ميده بالصحة 
والعافية وأن يكون خير خلف 
خلير ســلف، آملني مــن املولى 
عز وجل أن يلهم سموه الصبر 
والسلوان لفقيد الكويت والعالم 
أجمع الذي ترك بصمات عديدة 
بــكل املجــاالت ســمو الشــيخ 
صباح االحمد، كما رفع أســمى 
آيات التعازي لشــعب الكويت 
الغالــي وأن يحفظ الكويت من 

كل مكروه.

استذكروا مواقف سموه وأياديه البيضاء في كل مكان
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عبداحملسن أبواحلسن: الشعب 
املصري لن ينسى مواقفه اخلالدة

أعرب رجل األعمال املصري في الكويت 
عبداحملسن أبواحلسن عن خالص التعازي 
واملواساة بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو الشيخ صباح األحمد الذي كان يحب 
مصر وأهلها وأحبه الشعب املصري الذي 
يعشق الكويت وأهلها. وقال ابواحلسن إن 
الشعب املصري لن ينسى املواقف اخلالدة 
لسمو الشيخ صباح األحمد في دعم مصر في 

أصعب الظروف لتحقيق التنمية واالزدهار، 
مشــددا على أن سموه، رحمه اهللا، له أياد 
بيضاء مشهود لها في مختلف أرجاء العالم.

ودعا ابواحلسن اهللا عز وجل ان يوفق 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
في حمل األمانة والســير بسفينة الكويت 
الى بر األمان وان يدمي على الكويت نعمة 

األمن واألمان والرخاء واالزدهار.

كان يحب مصر وأهلها وأحبه الشعب املصري

البغيلي: حكيم العرب 
وصاحب الكلمة الصادقة واملخلصة

أعرب رئيــس االحتــاد الكويتي ملربي 
الثــروة احليوانيــة محمــد البغيلي، عن 
خالص التعازي وصادق املواســاة بوفاة 
املغفور له بإذن ربه صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والذي كان بحق حكيم 
العرب وصاحب الكلمة الصادقة واملخلصة 
والتي يستمع لها جميع القادة على مستوى 

العالم اجمع.
وقــال البغيلي «فقدنــا والد اجلميع 

الذي بكته الكويت كلها، بل كل الشعوب 
العربية واإلسالمية ملا لسموه - رحمه 
اهللا - من أياد بيضاء ساهمت في مساعدة 
ماليني احملتاجني واملشــردين مبختلف 

دول العالم».
ودعــا البغيلي اهللا عــز وجل أن يعني 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
على حمل األمانة، وأن يوفقه اهللا سبحانه 

وتعالى ملا يحبه ويرضاه.

ساهم في مساعدة ماليني احملتاجني واملشردين مبختلف دول العالم

محمد الياسني: فقدنا قائدًا عظيمًا حرص
على تنمية الشباب العربي وتعزيز دوره

نعى مجلس الشباب العربي 
فقيد الكويت واألمتني العربية 
واإلســالمية والعالم صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، قائد العمل االنساني، 
فارس الســالم وحكيم القادة 
العــرب. وقال عضــو املكتب 
التنفيذي في مجلس الشباب 
العربي للتنمية املتكاملة محمد 
الياسني: بقلوب ميلؤها األسى، 
فقدنا قائدا عظيما شهد العالم 

وعززت الفكر التطوعي، فإلى 
جنة اخللد يا من أضأت تاريخ 
الكويــت بصفحــات ناصعة 
البياض، حتدثت عنها شعوب 

العالم.
وتابــع: ان ســموه عندما 
كان وزيــرا للخارجية رســم 
خارطة طريق للديبلوماسية 
فــي العالم، ووضــع خطوطا 
الكويتية  واضحة للعالقــات 
بجميــع دول العالم، وأوضح 

االمير في دعم الشباب العربي 
واســهاماته وتبرعات سموه 
للتعليــم لبنــاء احلامعــات 
واملــدارس لالســتثمار فــي 

العنصر البشري.
وأكد أن سموه كان له دور 
كبير في دعم الشباب العربي 
مــن خــالل تبرعــات الكويت 
واملساهمة في التنمية البشرية 
في العالــم العربي، باالضافة 
إلى تنمية البالد وتطويرها.

للعالــم كلــه مكانــة الكويت 
املتميزة، مشيدا بدور سموه 

في رأب الصدع العربي.
وقال: لقد فقد العالم قائدا 
مخلصا لبالده ومخلصا لوطنه 
العربي ككل، كان راعيا للشباب 
وداعيا الى متكينه، اســتطاع 
بحكمته ان يكسب حب شعوب 
العالم، ولذلك سنبقى فخورين 

بسموه وبإجنازاته.
وأشاد الياسني بدور سمو 

مجلس الشباب العربي ينعى أمير الكويت

فــي عهده حرصــا بليغا على 
العمــل اإلنســاني، كان همــه 
استقرار الوطن العربي، عمل 
بكل جهــده من أجل ســعادة 
البشرية، وأسس لعالم جديد 

ميلؤه احلب والتعاون.
وأضاف الياســني: يشــهد 
العالــم كله علــى أعمال أمير 
الكويت اخليرية واالنسانية 
فــي جميع الــدول، فمبادرات 
سموه رسخت العمل االنساني، 

ثالب: فقدنا قائدًا لطاملا آمن بأهمية الثقافة والفنون في تطور البالد
نعــى رئيــس جمعيــة 
الكاريكاتيــر محمــد ثــالب 
بخالــص احلــزن واألســى، 
والتسليم بقضاء اهللا تعالى 
وقدره، فقيد األمتني العربية 
واإلنســانية  واإلســالمية، 
جمعاء األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد عن عمر يناهز 
الـــ ٩١ عاما. وقــال ثالب في 

واالزدهار في مرحلة صعبة 
شهدت فيها املنطقة حتديات 
كبيرة واهتم ببناء اإلنســان 
باعتباره أثمــن املوارد التي 
ميلكها الوطن وعماد نهضته 

وتطوره ورخائه.
وكان رحمــه اهللا له دور 
كبير في دعم الشباب واالرتقاء 
بهم. كما كان في عهده إشهار 

ســموه احلافل، سيبقى مثال 
ورمزا وشاهدا ملسيرة حكيم 
كبيــر، ســّخر كل إمكاناتــه 
وطاقاتــه وقدراتــه لصالح 
الثقافيــة لوطنــه  املســيرة 
الكويت، ونســأل اهللا تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته، 
ويسكنه فســيح جناته (إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).

جمعية الكاريكاتير الكويتية 
وتطوير فن الكاريكاتير في 
الكويــت، حيــث وصــل في 
عهده للعاملية، واختتم ثالب 
تصريحه مشيرا إلى أن جمعية 
الكاريكاتير الكويتية إذ تنعى 
نفسها واألسرة الثقافية في 
الفقيد الراحل فإنها في الوقت 
نفســه تؤكد أن سجل عطاء 

تصريــح صحافــي إن مآثر 
ســموه رحمــه اهللا ال تعــد 
وال حتصى، فقــد كان قيادة 
عظيمــة لطاملا آمــن بأهمية 
الثقافــة والفنــون والعلــم 
البالد  واملعرفــة في تطــور 
ورقيها وازدهارها. وأضاف 
أن ســمو األميــر الراحل قاد 
البالد نحو التطور والتنمية 
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مواطنون ومقيمون لـ «األنباء»: 
« إلى جنات اخللد يا بو ناصر »

أكدوا أن أيادي سموه البيضاء طالت كل أنحاء العالم وكان خير عون وسند للفقراء واحملتاجني

سموه كان حريصًا على عودة جميع أبناء الكويت خالل أزمة «كورونا» 
الفقيد الراحل كان أبًا لكل مغترب.. وإنسانًا ال توفيه الكلمات والعبارات حقه

ملشاهدة الڤيديو

آالء خليفة - ندى أبو النصر - كرمي طارق

بحزن وأســى عميقني ودعوات بالرحمة واملغفرة، عّبر عدد من 
املواطنني واملقيمني عن حزنهم البالغ لوفاة صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد «قائد اإلنسانية» ورجل السالم في العالم، 
مؤكديــن ان اخلبر احلزين ادمى قلوبهم حزنا وأملا على فراق والد 

اجلميع.
واستذكر املواطنون واملقيمون في لقاءات متفرقة مع «األنباء» 
مناقب الفقيد الراحل صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي كانت اياديه البيضاء ممتدة باخلير في جميع أرجاء املعمورة، 
موضحني ان حكمة وحنكة ســموه السياســية جعلتا من الكويت 
مركزا للعمل االنســاني العاملي وكان جديــرا باحلصول على لقب 

«قائد اإلنسانية»، مشيرين الى ان رحيل سمو األمير مصاب جلل، 
و«قد فقدنا االب واالخ والســند والعون واملظلة التي نحتمي بها.. 
فقدنــا ابونا صبــاح اهللا يرحمه ويجعل مثواه اجلنة»، الفتني إلى 
مواقف سموه املشرفة والتي كان آخرها حرصه على عودة جميع 

أبناء الكويت الى الكويت خالل ازمة ڤيروس كورونا املستجد. 
وحــرص اجلميع رجاال ونســاء علــى الدعاء لصاحب الســمو 
بالرحمة واملغفرة وان يسكنه اهللا فسيح جناته، مؤكدين ان ايادي 
ســموه البيضاء مشــهود لها بالبنان في كل انحاء العالم فقد كان 
خير عون وسند للفقراء في دول العالم واسم الكويت يرفرف في 
بالدهــم بفضل جهود ســموه، قائلني: رحل القائــد احلكيم وندعو 
اهللا عّز وجّل ان يلهمنا الصبر والسلوان على هذا املصاب اجللل، 

والكويت حزينة لرحيل امير اإلنسانية.

وتابع مقيمون: نعزي انفســنا والكويت حكومة وشــعبا وكل 
الشــعوب العربية والعاملية بوفاة قائد اإلنسانية، مؤكدين انه اب 
لكل مغترب وانســان ال تفيــه الكلمات والعبارات حقه، مبينني ان 
الكويــت بلد االمن واألمان في ظل حكم اســرة آل الصباح الكرام.. 

ورحم اهللا أمير اإلنسانية وغمد روحه اجلنة. 
وقال احد املقيمني الفلسطينيني: قلوبنا تعتصر حزنا على وفاة 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد فقد خسرنا امير اإلنسانية الذي 
كان من اكبر الداعمني للقضية الفلســطينية ولم يقّصر في الدفاع 
عن فلسطني وشعبها، ندعو اهللا له بالرحمة واملغفرة وأن يسكنه 

فسيح جناته.
وقالــت الطفلة أميرة القالف «خبر وفاة بابا صباح حزين، اهللا 

يرحمه ويغمد روحه اجلنة ويصبرنا على فراقه».
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رئيس وأعضاء مجلس األمة: فاجعة كبيرة ومصاب جلل رحيل قائد اإلنسانية

سامح عبداحلفيظ ـ عبدالعزيز املطيري

نعى رئيس وأعضاء مجلس األمة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، سائلني اهللا أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.
كمــا تقدمــوا بخالص العــزاء إلى 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد والشــعب الكويتــي واألمتني 

العربية واإلسالمية.
فــي البدايــة، قال رئيــس مجلس 
األمــة مرزوق الغامن «إنا هللا وإنا اليه 
راجعــون، وال حــول وال قوة اال باهللا 
العلــي العظيــم، وال راد لقضــاء اهللا 

وقدره، واملوت حق».
وأضاف الغــامن «فاجعتنا كبيرة، 
ومصابنا جلــل، برحيلك أيهــا القائد 
والوالد واملعلم ســمو أمير اإلنسانية 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 

رحمك اهللا».
وذكر الغامن «عزائي لصاحب السمو 
االمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا، 
وألهل الكويت الكرام، ولكل من يسكن 
هذه األرض الطيبة وللماليني من العرب 
واملســلمني الذين يرون فيك منوذجا 

ومثاال للحاكم العادل واحلكيم».
وقــال «ورغم إميانــي بقضاء اهللا 
وقدره، اال انني عاجز حاليا عن تصور 
كيف لن التقيك مجددا، اســتمع إليك، 
وانهل من حكمتك، واستفيد من جتربتك 

الطويلة».
وأكــد «لقــد كنت ايهــا الوالد درعا 
لهــذا الوطــن، وأبا للجميــع، وحاميا 
ملكتســبات الشعب الدســتورية، عني 
على رب العاملــني وعني على مصلحة 

الكويت وأهلها».
واختتم الغامن بقوله «رحمك اهللا أيها 
األمير اجلليل، وجعل جنة الفردوس 
األعلى مقرا ومستقرا لك وألهمنا جميعا 
جميل الصبر والســلوان، إنه ســميع 

مجيب».
بدوره، قال أمني ســر مجلس األمة 
النائب د.عودة الرويعي «إنا هللا وإنا 
إليــه راجعون، هللا مــا اعطى وهللا ما 
أخذ وكل شيء عنده مبقدار، عظم اهللا 
أجرنا جميعا في فقيد اإلنسانية سمو 
الشــيخ صباح األحمد. نسأل اهللا أن 
يجعــل قبره روضة من رياض اجلنة 

وأن يتجاوز عنه وينعم عليه بالرحمة 
واملغفــرة وينزله املنزلــة العالية في 

الفردوس األعلى».
وقال مراقب مجلــس األمة النائب 
نايــف املــرداس «رحــم اهللا أميرنــا 
ووالدنا وفقيدنا ســمو الشيخ صباح 
األحمد واسأل اهللا ان يغفر له ويرحمه 
ويتجاوز عنه ويسكنه الفردوس االعلى 
وخالص العزاء لوالدنا صاحب السمو 
االمير الشيخ نواف األحمد ولكل األسرة 
احلاكمة والشعب الكويتي الكرمي وعظم 
اهللا أجرنا وأجركم جميعا، انا هللا وانا 

اليه راجعون».
من ناحيته، قال النائب خالد العتيبي 
«بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهللا وقدره 
وببالغ احلــزن واألســى تلقينا خبر 
وفاة الوالد القائد سمو الشيخ صباح 
األحمد، نســأل اهللا أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
الكويت وشعبها الصبر والسلوان، إنا 

هللا وإنا إليه راجعون».
من جانبه، قال النائب د.عبدالكرمي 
الكنــدري «عظم اهللا أجرنا وأجر أهل 
الكويت بفقيد الوطن واألمتني العربية 
واالســالمية واملجتمع الدولي ســمو 
الشيخ صباح األحمد وجزاه اهللا عنا 
وعن األمة اإلســالمية واملسلمني خير 

اجلزاء».
ودعا الكندري اهللا قائال «اللهم اغفر 
له وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع 
مدخله واجعل قبره روضة من رياض 

اجلنة».
وقال النائب عســكر العنزي «إنه 
مصــاب جلل وفاجعــة كبيرة وغصة 
في القلب ونحن نتلقى خبر وفاة سمو 
أمير االنســانية وقائد الديبلوماسية 
سمو الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا».

وأضاف عسكر «نقدم العزاء لصاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف االحمد، 
حفظه اهللا، وللشعب الكويتي واملقيمني 
علــى هــذه األرض املباركــة ولألمتني 
العربية واإلســالمية، رحم اهللا سمو 
الشــيخ صباح االحمــد، فقد كان نعم 
القائد الذي عبر بنا إلى بر األمان رغم 
احملن والشدائد والعواصف التي أحاطت 

بنا على مدى السنوات املاضية».
واختتــم عســكر تصريحــه قائال 
«رحمك اهللا أيها الوالد القائد الفذ وجعل 
جنة الفردوس األعلى منزال لك وألهمنا 

جميعا جميل الصبر والسلوان».
وقال النائب يوسف الفضالة «نعزي 
أنفســنا وننعي والدنا ســمو الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، إنا هللا 

وإنا إليه راجعون».
أمــا النائــب محمــد الــدالل فقــال 
«رحم اهللا والد اجلميع وقائد مسيرة 
الديبلوماســية اخلليجيــة والعربية 
والدولية سمو الشيخ صباح األحمد»، 
مضيفــا «اللهم ارحم أميرنــا ووالدنا 
بواســع رحمتك وأكــرم نزله وادخله 
جناتــك، وعظــم اهللا أجركــم يــا أهل 

الكويت، إنا هللا وإنا إليه راجعون».
من ناحيته، قال النائب عبدالوهاب 
البابطــني «بقلوب راضية بقضاء اهللا 
وقــدره وببالغ احلزن واألســى ننعي 
والدنا ســمو الشــيخ صبــاح األحمد 
ونتقــدم بخالص العــزاء آلل الصباح 
الكرام ولعموم الشعب بوفاته، نسأل 
اهللا له الرحمة واملغفرة وللكويت الصبر 
والسلوان، إنا هللا وإنا إليه راجعون».
من جهته، قال النائب عبداهللا فهاد 
«إنا هللا وإنــا إليه راجعــون، بقلوب 
راضية بقدر اهللا نعزي الشعب الكويتي 
كافــة واألمتــني العربية واإلســالمية 
والعالم أجمع في وفاة ســمو الشــيخ 

صباح األحمد».
وقال فهاد «نســأل اهللا أن يرحمه 
ويغفــر لــه ويســكنه فســيح جناته 
ويجازيه مبا قدم إحسانا وعفوا، عظم 

اهللا أجرنا وأجركم يا أهل الكويت».
بدوره، قال النائب فيصل الكندري 
«نعزي أنفســنا والقيادة السياســية 
والشعب الكويتي والعالم أجمع بوفاة 
والدنا قائد اإلنســانية ســمو الشيخ 
صباح األحمد رحمه له وأدخله فسيح 

جناته، إنا هللا وإنا إليه راجعون».
من جهته، قال النائب صالح عاشور 
«إنــا هللا وإنا إليه راجعون، عظم اهللا 
أجوركم يا أهل الكويت الكرام برحيل 
أمير اإلنســانية ســمو الشيخ صباح 
األحمد، نطلب من اهللا سبحانه وتعالى 

له الرحمة والغفران».
وأضــاف عاشــور «أحــر التعازي 
القلبية لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد وللشعب الكويتي الوفي 
وملاليني من الشعوب االسالمية والعربية 
التي فقدت أمير اإلنسانية، كان رحمه 
اهللا محبا للخير ومســاعدة الشعوب 

احملتاجة».
وقــال النائب ماجــد املطيري: «إنا 
هللا وإنا اليه راجعون، عظم اهللا أجر 
الكويت وأهلها»، مستطردا بقوله «اللهم 
إنه في ودائعك، اللهم إنه أحسن إلينا 
فأحسن إليه وأبدله دارا خيرا من داره 

وأهال خيرا من أهله».
بدوره، قال النائب صالح خورشيد: 
«البقاء هللا، إمنا أنعي ســمو الشــيخ 
صبــاح االحمد، رحمه اهللا، وهو األب 
واألخ والصديق والقائد العظيم الذي 
عشت في كنفه سياســيا واجتماعيا، 
فخســارتنا برحيله فادحــة واحلزن 
يستوطننا، غفر اهللا لك وأسكنك جنان 
اخللد، وخالص العزاء لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وأســرة 

الصباح والشعب الكويتي ولنا».
ودعــا النائب احلميدي الســبيعي 
«اللهم ارحم عبدك صباح األحمد واغفر 
له وثبته وارزقه اجلنة وأنزله دارا خيرا 

من داره يا سميع يا مجيب».
وقال النائــب عمر الطبطبائي «إنا 
هللا وإنا إليه راجعون، وعظم اهللا أجر 

اهل الكويت».
بدوره، قال النائب رياض العدساني 
«نعزي بلدنا الغالي الكويت وصاحب 
الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ونعزي أنفســنا بوفاة ســمو الشيخ 
صباح األحمد، وأسأل اهللا العلي القدير 
أن يسكنه الفردوس األعلى من اجلنة 
ويلهــم آل الصبــاح الكرام والشــعب 
الكويتــي الكــرمي الصبر والســلوان، 

ستترك فراغا كبيرا».
وتقدم النائب شعيب املويزري الى 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
االحمد والشعب الكويتي بخالص العزاء 
وصادق املواســاة بوفاة سمو الشيخ 
صباح األحمد، سائال اهللا أن يغفر له 
ويرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، إنا 

هللا وإنا اليه راجعون.
وقال النائب محمد هايف «إنا هللا وإنا 
إليه راجعون نعزي أنفسنا والشعب 
الكويتي بوفاة ســمو الشــيخ صباح 
األحمد، أسأل اهللا له الرحمة واملغفرة 
وجنات النعيم وأن يوفق صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد لقيادة البالد 
ملا يحب ويرضى ويجمع به كلمة األسرة 
والشــعب ويوحد بــه الصف ويجعل 

بالدنا بالد أمن وأمان وإميان».
مــن ناحيته، قــال النائب أســامة 
الشــاهني «عظم اهللا أجركــم يا أهلنا 
وجيراننا ومحبي السالم حول العالم في 
وفاة سمو الشيخ صباح األحمد رحمه 
اهللا بواسع رحمته وأسكنه الفردوس 

األعلى من جنانه».
من جهتها، قالت النائب صفاء الهاشم 
«عظم اهللا اجورنا جميعا، وغفر اهللا 
لســمو الشــيخ صباح األحمد والدنا 
وقائدنا وأســكنه فســيح جناته وانا 
هللا وانا اليه راجعون والحول وال قوة 

إال باهللا».
وأضافت الهاشم «في برزخ محمود يا 
بوناصر حتى نالقيك، وإن القلب حزين 
والعني تدمع لفقيد اإلنسانية وأميرها 
اجلليل، إن اهللا سميع مجيب للدعاء».

من ناحيته، قال النائب فراج العربيد 
«نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي 
واألمتني العربية واالســالمية جمعاء 
بوفاة والدنا سمو الشيخ صباح االحمد 
الذي شكل في مسيرته الطويلة أيقونة 
لإلنسانية، فإنا هللا وإنا اليه راجعون 

وال حول وال قوة إال باهللا».
بدوره، قال النائب ثامر الســويط 
«عظــم اهللا أجرنا وأجركــم في فقيد 
األمة سمو الشيخ صباح األحمد، سبعة 
عقود في خدمة البالد منذ نشأتها وقبل 
استقاللها، وقد ترك خلفه أكبر األثر في 
عالم السياسة والديبلوماسية واإلدارة 
ورصيدا زاخرا وســمعة طيبة في كل 
احملافل، ونسأل اهللا له املغفرة والرحمة 
وخير اجلزاء على كل ما قدمه للكويت».
وقال النائب د.خليل أبل «(كل من 
عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل 
واإلكــرام)، ونعزي الشــعب الكويتي 
والعالم أجمع بوفاة قائد اإلنسانية سمو 
الشيخ صباح األحمد، داعني الباري عز 
وجل ان يغفر له ويجعل اجلنة مأواه، 

إنا هللا وإنا إليه راجعون».
وقال النائب د.محمد احلويلة «نعزي 
أنفســنا والقيادة السياسية والشعب 
الكويتــي الكــرمي واألمتــني العربيــة 
واإلســالمية في وفاة والدنــا وقائدنا 
أمير السالم واحلكمة والديبلوماسية 

سمو الشيخ صباح األحمد».
ودعا احلويلة اهللا قائال «اللهم اغفر 
له، وارحمه وأكرم نزله، ووسع مدخله، 
واجعل قبره روضة من رياض اجلنة، 

وأسكنه الفردوس األعلى من اجلنة».
أما النائب مبارك احلجرف، فقال «إنا 
هللا وإنا إليه راجعون، ونعزي أنفسنا 
والشعب الكويتي واألمتني اإلسالمية 
والعربيــة بوفاة قائد نهضتنا ســمو 
الشــيخ صباح األحمد، جزاك اهللا عنا 
وعن املسلمني أجمع خير اجلزاء، رحمك 

اهللا يا أمير اإلنسانية».
وقال النائب حمدان العازمي «بقلوب 
راضيــة بقدر اهللا نعزي والد اجلميع 
صاحب الســمو االمير الشــيخ نواف 
األحمد وأسرة الصباح والشعب الكويتي 
كافــة واألمتــني العربية واإلســالمية 
والعالم أجمع في وفاة ســمو الشــيخ 

صباح األحمد رحمه اهللا».
وقال النائب ناصر الدوسري «نعزي 
أنفسنا والشعب الكويتي واألمة العربية 
واإلسالمية في وفاة والدنا وقائدنا سمو 
الشــيخ صباح األحمد، اللهم اغفر له، 
وارحمه وأكرم نزله، ووســع مدخله، 
واجعل قبره روضة من رياض اجلنة، 
وأسكنه الفردوس األعلى، وإنا هللا وإنا 

إليه راجعون».
أما النائب سعود الشويعر، فقال «إنا 
هللا وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة 
إال باهللا العلي العظيم، نعزي صاحب 
الســمو االمير الشــيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا، ونعزي أنفسنا والشعب 
الكويتي واألمة العربية واإلســالمية 
والعالم في وفاة حاكمنا وحكيمنا وقائد 
مسيرتنا سمو الشيخ صباح األحمد، 

ونسأل اهللا أن يتغمده برحمته».
وقال النائب د.عادل الدمخي «رحم 
اهللا سمو الشيخ صباح األحمد وغفر 
له وعزاؤنا ألهل الكويت واألمة العربية 
واإلسالمية، وأسأل اهللا أن يوفق صاحب 
الســمو االمير الشــيخ نــواف األحمد 
الصبــاح ملا يحبه ويرضاه ويوفق له 

البطانة الصاحلة اللهم آمني».
من جهته، قال النائب محمد املطير 
«إنــا هللا وإنا إليه راجعون، رحم اهللا 
سمو الشــيخ صباح االحمد، اللهم إنا 
نشهد أنه كان سدا منيعا ضد التطبيع، 
وحصنا يســعى جلمــع اإلخوة حتت 
ظاللــه، حتمل فــي ســبيل ذلك طعن 
القريــب ومكر البعيد، ونرجو له ذلك 
عندك، فتجاوز عنه واغفر له، عزاؤنا 
لصاحب الســمو االمير الشيخ نواف 
االحمد والشعب وأسرة احلكم الكرمية».

قدموا خالص التعازي لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد والشعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية والعالم أجمع

الغامن: كنت أيها الوالد درعًا لهذا الوطن وأبًا 
للجميع وحاميًا ملكتسبات الشعب الدستورية

الرويعي: عّظم اهللا أجرنا في فقيد اإلنسانية 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

فهاد: نعزي الشعب الكويتي واألمتني العربية 
واإلسالمية والعالم في وفاة أمير اإلنسانية

فيصل الكندري: نعزي أنفسنا والقيادة 
السياسية والشعب الكويتي والعالم أجمع 

املويزري: نسأل اهللا أن يغفر له ويرحمه 
ويسكنه جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان

هايف: أسأل اهللا للفقيد الرحمة 
واملغفرة وجنات النعيم 

الفضـالة: نعـزي أنفسنا وننعي والدنا 
سمو الشيخ صباح األحمد طيب اهللا ثراه

عسكر العنزي: مصاب جلل وفاجعة 
كبيرة وغصة في القلب

حمدان العازمي: نعزي سمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وأسرة الصباح والشعب الكويتي

السبيعي: اللهم ارحم عبدك صباح 
األحمد وثبته وارزقه اجلنة

العربيد: شّكل في مسيرته الطويلة أيقونة 
لإلنسانية.. فإنا هللا وإنا إليه راجعون 

الســويط:  سموه قضى سبـعة عقود 
في خدمة البالد وترك خلفه أكبر األثر 

العتيبي: بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وببالغ 
احلزن واألسى تلقينا خبر وفاة الوالد القائد

عبدالكرمي الكندري: عّظم اهللا أجرنا 
وأجر أهل الكويت بفقيد الوطن والعالم

عاشور: عّظم اهللا أجوركم يا أهل الكويت 
الكرام برحيل أمير البالد واإلنسانية 

ماجد املطيري: اللهم إن سمو األمير في 
ودائعك.. اللهم إنه أحسن إلينا فأحسن إليه 

الشاهني: عّظم اهللا أجر اجلميع ومحبي 
السالم في وفاة الشيخ صباح األحمد

الهاشم: في برزٍخ محموٍد يا بوناصر حتى 
نالقيك وإن القلب حزين والعني تدمع 

الدالل: رحم اهللا والد اجلميع وقائد مسيرة 
الديبلوماسية اخلليجية والعربية والدولية

احلويلة: نعزي أنفسنا والقيادة السياسية 
واألمتني العربية واإلسالمية

الطبطبائي: إنا هللا وإنا إليه راجعون 
وعّظم اهللا أجر أهل الكويت

العدساني: نسأل اهللا أن يسكنه الفردوس 
األعلى من اجلنة ويلهمنا الصبر والسلوان

أبل: نعزي الشعب الكويتي والعالم 
أجمع بوفاة أمير الكويت وقائد اإلنسانية

احلجرف: جزاك اهللا عنا وعن املسلمني 
خير اجلزاء ورحمك اهللا يا أمير اإلنسانية

الدوسري: اللهم اغفر ألميرنا وارحمه وأكرم 
نزله ووسع مدخله وأسكنه الفردوس األعلى

الدمخي: رحم اهللا سمو الشيخ صباح األحمد 
وعزاؤنا ألهل الكويت والعالم أجمع

البابطني: بقلوب راضية بقضاء اهللا ننعي والدنا 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

خورشيد: أنعي سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
فهو األب واألخ والصديق والقائد العظيم

الشويعر: نعزي أنفسنا والشعب الكويتي 
واألمة العربية واإلسالمية والعالم 

املطير: اللهم إنا نشهد أن أميرنا كان سدًا 
منيعًا ضد التطبيع وحصنًا يسعى جلمع اإلخوة
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وكيل «األوقاف» لـ «األنباء»: 
جهود الراحل الشيخ صباح األحمد

 في خدمة اإلسالم 
واملسلمني ال ينكرها إال جاحد

الهويدي: العالم فقد أمير 
اإلنسانية وندعو اهللا تعالى

 له بالرحمة واملغفرة
عاطف رمضان

قالت وكيلــة وزارة اإلعالم منيرة الهويدي: ننعى 
صاحب السمو املغفور له بإذن اهللا تعالى امير الكويت  
الراحل الشــيخ صباح األحمد، أمير االنســانية الذي 

فقدته االمتان العربية واإلسالمية والعالم بأسره.
وأضافت الهويدي: نعزي انفسنا وأهل الكويت الكرام في 
هذا املصاب اجللل، حيث يعتبر خسارة كبيرة لإلنسانية 
في العالم أجمع، فقد بلسم سموه رحمه اهللا جراح وآالم 
الكثير من شــعوب العالم مبا قدمه من مبادرات خيرية 
وأعمال انســانية وصلت إلى جميع بقاع العالم وغطت 
معظم األماكن التي شهدت الكوارث الطبيعية واحلروب 

واألزمات
وزادت: نتقدم الى صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف االحمد وإلى اسرة آل الصباح الكرام وللشعب 
الكويتي بأحر التعازي وعظيم املواساة لفقيدنا وقائدنا 
املغفور له بإذنه تعالى، صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، رحمه اهللا تعالى، ونسأل اهللا ان يتغمده 

بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

أسامة أبو السعود

أعرب وكيل وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية 
م.فريد أســد عمادي، عن خالص التعازي واملواســاة 
بوفاة سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا رحمة واسعة.
وقال م.عمــادي في تصريحات لـ«األنباء»: «اليوم 
حزنت الكويت حزنــا كبيرا على فقيد العالم العربي 
واإلسالمي وفقيد االنسانية جمعاء سمو الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، الــذي امتدت أياديه البيضاء إلى 

كل محتاج في العالم بأسره».
وتابــع قائال: «كان رحمه اهللا حكيم العرب بل من 
حكماء العالم، وجهوده في خدمة اإلســالم واملسلمني 

ال ينكرها إال جاحد».
وأضاف م.عمادي: «نســأل اهللا ســبحانه وتعالى 
أن يرحمــه برحمته الواســعة وأن يجعله في عليني، 
وأن يوفق خلفه صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد حلمل هذه األمانة الكبيرة والســير بســفينة 
الكويت إلى ما ســارت عليه في عهد املغفور له بإذن 
 ربه تعالى الراحل سمو الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا.
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أعضاء «البلدي»: رؤية سموه ساهمت في إجناز العديد من املشاريع احليوية

بداح العنزي

تقــدم عــدد مــن أعضاء 
املجلــس البلــدي بخالــص 
التعازي إلى اســرة الصباح 
الكويتي  الكــرام والشــعب 
والعاملني العربي واإلسالمي 
برحيــل «قائد اإلنســانية» 
ســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، مؤكديــن ان رحيل 
سموه خســارة ال تعوض، 
حيث شهدت البالد في عهده 
نهضة تنموية كبيرة وارتقت 
الى مصاف الدول املتقدمة. 

البداية، قــال رئيس  في 
أســامة  البلــدي  املجلــس 
العتيبــي ان الكويت واألمة 
العربية واإلســالمية فقدت 
قائــدا فــذا شــهدت احملافل 
الدوليــة مبناقبــه املتعددة 
وعطاءاتــه املشــهودة فــي 
شــتى املجاالت السياســية 
واالقتصادية واإلنســانية، 
فضال عن دوره البارز واملميز 
جلمع وتقوية أواصر األخوة 
والصداقة بــني الدول، رحم 
اهللا فقيدنا الكبير وأســكنه 
فسيح جناته.. و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون). 

 أب حكيم 

بدوره، قال نائب رئيس 
املجلــس البلــدي عبــداهللا 
احملري إن الكويت بأســرها 
تبكي رحيل ســمو الشــيخ 
صبــاح األحمد، فقــد فقدنا 
أبــا حكيما مخلصــا لوطنه 
ولشــعبه، مضيفــا أن خبر 
وفــاة ســموه - رحمه اهللا 
- كان مبنزلة صاعقة الهل 
الكويت في الوقت الذي كانوا 
يتمنــون عودتــه مبوفــور 

الصحة والعافية.
وأضاف احملري أن «قائد 
اإلنســانية» قــدم للكويــت 
وشــعبها الكثيــر فــي عدة 
مجــاالت، ولــم يكــن رجل 
سياسة فقط إمنا مظلة حكمة 
وعطف للكويت، سائال املولى 
أن يتغمده بواســع رحمته 

ومغفرته. 
مــن جانبــه، نعى عضو 
املجلــس البلــدي م.حمــود 
العنــزي للكويــت واألمتني 
العربية واإلسالمية وفاة سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

«قائد العمل اإلنساني».
وأكد العنزي أن ســموه 
كان حكيمــا ورمــزا عربيــا 
وعامليا، رسخ معالم نهضة 
وكان  اجلديــدة  الكويــت 
قائدا دميوقراطيا متمســكا 
بالدســتور والقانون محبا 
للســالم والعمل اإلنساني، 
وأصبحــت الكويــت بعهده 
عاصمــة للعمــل اإلنســاني 
في العالم، ولسموه مسيرة 
كبيرة من العطاء في العمل 
الديبلوماســي والسياسي، 
حملت رؤيته الرخاء والنمو 

لكل دول املنطقة. 
من ناحيته، أعرب عضو 
املجلــس البلــدي د.حســن 
كمال عن  خالص العزاء ألهل 
الكويت جميعا برحيل الوالد 
والقائد و«أمير اإلنســانية» 
الشيخ صباح األحمد، سائال 
اهللا أن يتغمده بواسع رحمته 
ويســكنه فســيح جناتــه 

ويلهمنا الصبر والسلوان.
مــن جهتــه، قــال عضو 
املجلــس البلــدي عبــداهللا 
الرومي: نعزي انفسنا بوفاة 
والدنا «قائد االنسانية» سمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
والــذي كانت له اســهامات 
وبصمــات واضحــة خلدمة 
العربية واالسالمية  االمتني 
وحرصه الدائم على توحيد 
الصفــوف داعيــا املولى عز 
وجــل ان يرحمــه بواســع 

رحمته. 
وقــال د.علي بن ســاير: 
نعزي أنفســنا بوفاة سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ونحن نعيش هــذا املصاب 
اجللل فإن عزاءنا فيما قدمه 
الفقيد طوال حياته من مآثر، 
وكان رحمه اهللا قائدا حكيما 
ورمزا للسالم العاملي، ونسأل 
اهللا الرحمة واملغفرة للفقيد 
الكبيــر وأن يلهــم الكويت 

وأهلها الصبر والسلوان.

مشاريع حيوية 

وفي الســياق ذاته، لفت 
عضو املجلس البلدي احمد 
هديان الــى أن أهل الكويت 
تلقوا خبر وفاة سمو الشيخ 
صباح األحمد ببالغ احلزن 
واألســى، حيث كان ســموه 
مــن أنبــل وأعظم رؤســاء 
وأمــراء دول العالــم وكانت 
بصماته واضحة في املجال 
السياسي على مستوى دول 
العالم، كما انه متيز في مجال 
العمل اإلنســاني ملســاعدة 

احليوية والتنموية.
وتابــع هديــان: لســمو 
األحمــد  صبــاح  الشــيخ 
بصمات واضحة في السياسة 
اخلارجية وتطوير عالقات 
الكويت مــع الدول األخرى 

واملثابــرة في تطوير البالد 
والنهــوض بهــا وتوطيــد 
حلمتهــا ووحدتها الوطنية 
ورفــع مكانــة الكويت على 
املستويني اإلقليمي والدولي 
حيث كرس حياته في خدمة 

الكويــت وأهلهــا  الرنــدي 
بوفــاة الفقيــد الكبير قائال: 
إنا هللا وإنا اليــه راجعون، 
عظم اهللا اجــر أهل الكويت 
وجبر مصابهم، وندعو اهللا 
لــه بالرحمــة وان يغفر له، 

سواء اخلليجية او العربية 
او العاملية، وقد كان احد قادة 
الكويت الذيــن عملوا على 
ازدهارها ودعم استقرارها 
الى جانب ذلك فقد أسهمت 
حكمته وقدرته على العطاء 

شــعبه وســتظل أعمالــه 
وإجنازاتــه راســخة فــي 
الوجدان وستبقيه منوذجا 
يحتذى فــي القيادة والبذل 

والعطاء. 
م.عبدالســالم  وعــزى 

إن العني لتدمــع وان القلب 
ليحزن وإنا علــى فراقك يا 
ســمو الشيخ صباح األحمد 
وقائد اإلنسانية حملزونون. 
وأضاف الرنــدي: ترجل 
قائد االنســانية عن صهوة 
جــواده وبقــي حيــا فــي 
قلــوب أهل اخلليج والعرب 

واملسلمني والعالم كله.
رحل رحمه اهللا وهو ثابت 
مببادئه في القضايا العربية 
واإلسالمية وخاصة القضية 
الفلسطينية، ولم يكل او ميل 
عن حقن الدمــاء واإلصالح 
بني األشقاء رحل ابو اجلميع 

صاحب القلب الرحيم. 

مسيرة مضيئة

من ناحيتــه، قال عضو 
البلدي عبدالعزيز  املجلس 
املعجل: نعزي أهل الكويت 
واالمتني العربية واالسالمية 
بوفاة أمير االنســانية الذي 
بدأ مشــواره السياسي منذ 
٦٠ عاما اضاء خاللها العديد 
من احملطات وبلســم جراح 
الكثيرين، اضافة الى انه كان 
سّباقا في تقدمي املساهمات 
املادية واملعنوية في العديد 
من احملافل سائلني اهللا عز 
وجــل له املغفرة وان يوفق 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ويجعله خير 

خلف خلير سلف. 
وتقــدم العضــو حمــد 
املدلــج بخالــص التعــازي 
للجميع قائال: فقدت الكويت 
مدرسة سياسية لها تاريخها 
واجنازاتهــا فــي احملافــل 
الدوليــة، حيث كان ســمو 
الشيخ صباح االحمد رجل 
الديبلوماســية األول علــى 
املســتوى االقليمــي كقائــد 
محنك يظهر دائما في االزمات 
وكانت له مكانته اخلاصة بني 
جميع الــدول فأينما حترك 
سياســيا ودوليا ترك األثر 
الطيــب وأكســبنا كشــعب 
عــزة وفخــرا، يكفيه رحمه 
اهللا نصرته الدائمة للقضية 
الفلسطينية وثبات مبادئه 
ومواقفــه.. رحمــك اهللا يــا 
مخضرم السياسة اخلارجية. 
وأضــاف املدلــج: نتقدم 
بخالــص العــزاء لصاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وألسرة الصباح وأهل 
الكويت في هذا املصاب اجللل 

بوفاة أميرنا الراحل. 
من جهتهــا، دعت عضو 
املجلس البلدي م.مها البغلي 
اهللا ان يرحــم والدنا وقائد 
مسيرتنا سمو الشيخ صباح 
االحمــد ويســكنه فســيح 

جناته.
وقالت البغلي: فقد العالم 
قائدا طاملا متيز برؤية مختلفة 
ونضج سياسي استثنائي في 
التعامل مع مختلف القضايا 
احملليــة والدوليــة وتفــرد 
ســموه ببصمة واضحة في 
التفاعل مع األزمات اإلنسانية 
حول العالــم وحرص على 
تعزيــز دور الكويــت فــي 
حتقيــق االســتدامة ودعــم 
القضايا االنســانية وسطر 
لنا - رحمه اهللا - منوذجا 
يجــب ان نقتــدي بــه، وان 
تكون رؤيته بوصلة لنا في 
حتقيق خطة التنمية ٢٠٣٥ 
للكويــت اجلديــدة، وندعو 
اهللا العلــي القدير ان يعني 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد على حتمل هذه 
األمانــة وان يســدد خطــاه 
الســتكمال املســيرة وبناء 

كويت املستقبل.
مــن جانبه، قــال عضو 
املجلس البلدي محمد الرقيب 
إن سمو الشيخ صباح األحمد 
لــم يكــن أميــرا او حاكمــا 
فقط، بــل كان أبــًا للجميع 
فخسارتنا كبيرة، والكويت 
فقدت برحيلــه الكثير، فقد 
رحل صــوت احلكمة وأمير 
والقائــد  الديبلوماســية 
اإلنساني الكبير الذي سطر 
بأحرف من نور، وله تاريخ 
طويل ومشــرف في العمل 
السياســي والديبلوماســي 
واإلنساني ووقفات ال ينساها 
التاريخ وال نقول إال (إنا هللا 
وإنا إليــه راجعون).. عظم 

اهللا أجرنا.
وقــال عضــو املجلــس 
البلــدي مشــعل احلمضان: 
نتقدم بخالــص العزاء الى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد والى الشــعب 
الكويتي، فقــد فقدنا صانع 
الكويتيــة  الديبلوماســية 
وحكيمها، فقدنا االب احلنون 
وامير االنســانية كان دائم 
االبتســامة حتى فــي احلك 
الظروف الصعبة، ندعو اهللا 
ان يغفر له ويرحمه ويعفو 

عنه ويكرم نزله.

أكدوا أن الكويت فقدت أبًا حكيمًا.. وأعربوا عن أملهم في أن تكون نصائح سموه بوصلة لتحقيق اخلطة التنموية ٢٠٣٥

جميع الــدول املتضررة من 
الكوارث الطبيعية، مشــيرا 
الى أن سموه ساهم في تقدم 
الكويــت في جميع املجاالت 
وســعى منذ توليــه احلكم 
إلجناز العديد من املشاريع 

إسهامات وبصمات واضحة لسموه في خدمة األمتني العربية واإلسالمية وتوحيد الصفوفمشوار سمو األمير السياسي حافل بالعديد من احملطات املضيئة وجهوده في إحالل السالم العاملي 

الرفاعي: سموه كان والدًا للكويتينياملنفوحي: رحيل سمو األمير خسارة للعالم أجمع
نعى مديــر عام البلديــة م.أحمد 
املنفوحي فقيد الكويت والعالم ســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد قائال: ال 
ميكن القول ان رحيل سموه خسارة 
للكويت فحســب بل خسارة لألمتني 
العربية واإلسالمية والعالم كله، وذلك 
ألن سموه كان قائدا استثنائيا مبعنى 
الكلمة استطاع بحكمته وحنكته وخبرته 
أن يعزف سيمفونية حب مع شعبه الذي 

بادله حبا بحب واســتطاع أن ينهض 
بالكويت التي شهدت في عهده تنمية 
ستظل شــاهدة له، وامتد عطاؤه الى 
اخلارج فكان له في كل حقل زرعة وفي 
كل ميدان بصمة وكان رجل سالم شهد 
العالم من أقصاه الى أقصاه بإخالصه 
وعطاءاته واحقاقه للحق ودعمه للشعوب 
الفقيرة ووساطاته حلل اخلالفات بني 
الدول ما جعل أعلى منظمة أممية متنحه 

لقب «قائد اإلنسانية» وتعتبر الكويت 
تكرميــا له «مركزا للعمل اإلنســاني 
العاملي». وأضاف املنفوحي: ان احلديث 
عن سيرة ومسيرة سموه يطول ويطول 
وما من شك أن خسارتنا بفقده فادحة 
وال منلك أمام مشيئة اهللا تعالى الذي 
ال راد لقضائه وال معقب حلكمه اال أن 
نقول: ان العني لتدمع وان القلب ليحزن 
وانا لفراقك يا سمو األمير حملزونون.

تقدم األمني العام للمجلس البلدي 
بدر الرفاعي بأحر التعازي إلى الشعب 
الكويتي والعاملني العربي واإلسالمي 
لوفاة سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
- رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته. وقال 
الرفاعي في تصريح صحافي: تلقـــينا 
ببالغ احلزن واألسى نبأ وفاة املغفور 
له والدنا ســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، (قائد االنسانية) وبرحيله فقدت 

الكويت واألمــة العربية والعالم قائدا 
عظيمــا وعميد الديبلوماســية، كان 
للكويتيني خير راع وخير والد، وكان 
للمحتاجني خير عــون وخير داعم، 
داعيا املولى عز وجل ان يتغمد سمو 
االمير بواسع رحمته وأن يدخله فسيح 
جناته، متقدما بخالص العزاء للكويت 
وأهلها ولألمتني العربية واالسالمية 

وللعالم أجمع.
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انتصار السالم: سموه
سيبقى خالدًا في القلوب

قمبر: التاريخ سيذكر
أن اإلنسانية كان لها قائد

«إحياء التراث»: حافظ على اسم 
الكويت عاليًا بني الدول

بيت الزكاة: كان صانعًا 
للسالم ومبادرًا لرأب الصدع

العلــي الصبــاح انتصــار ســالم  الشــيخة  نعــت 
ســمو األمير الشيخ صباح األحمد قائد العمل االنساني 
وفارس السالم، قائلة: «فقدنا سمو األمير الذي سيبقى 
خالدا في قلوبنا، وستبقى أعماله خالدة في قلوب شعوب 
العالم، لقد غادرنا أميرنا بجســده ولكنه ســيبقى معنا

ما حيينا، فهو حولنا كما عهدناه دائما».
وأضافت الشــيخة انتصار سالم العلي، إن مبادراته 
االنسانية ستبقى شاهدا على نبل سمو األمير وحكمته 
وكرمه الذي فاض وانتشــر كالنهر في بلدان العالم، إن 
القلب ليحزن وإن العني لتدمع لفراقك يا أميرنا العظيم 
لكننا ســنبقى على العهــد، وســنقتدي بخطواتك التي 

أضاءت العالم باإلنسانية والسالم.
وعددت مآثر األمير الراحــل وخطواته املباركة التي 
جعلته في مقدمة قادة العالم وأكثرهم حبا من الشعوب، 
مؤكدة أن شعوب العالم ستفتقده ألعماله العظيمة التي 
أضاءت صفحات التاريخ، كما أن سموه سيبقى في الذاكرة 
كعميد وشيخ الديبلوماسية العربية، حيث سعى جاهدا 
للحفاظ على استقرار املنطقة والعالم مرسخا سياسات 

متوازنة بني الشرق والغرب.

قال الناشط السياسي ومرشح االنتخابات البرملانية 
املقبلة جواد قمبر: لقد فقدنا قائدا عظيما في انســانيته 
كــرس حياته خلدمة الكويت ورقيها وتطورها، وكان ذا 
نظرة مستقبلية مليئة بالتفاؤل وحتدي الصعاب في سبيل 
نيل العال للكويت واهلها، واننا اليوم بفقده نعزي العالم 
بشكل عام بفقدانه قائد االنسانية ونعزي االمة االسالمية 
والعربية على وجه اخلصوص بفقدان رمز العطاء واحلكمة 
ونعزي دول اخلليج العربي بفقدان بلسم جروح املنطقة 
الذي عمل على لم الشمل دون كلل او ملل ونعزي الكويت 
واهلهــا بفقدان والد اجلميع الــذي كان بقرب ابنائه في 
كل وقت. ورفع قمبر التعازي الى الكويت واهلها واسرة

آل الصباح الكــرام بهذا املصاب اجللل بوفاة املغفور له 
باذن اهللا ســمو الشــيخ صباح االحمد، مطالبا اجلميع 
بإكمال مسيرة سموه التي سيخلدها التاريخ ويذكر ان 
االنســانية كان لها قائد وامير وهو سمو الشيخ صباح 

االحمد.

«األسر املتعففة»: سجل صاحب السمو
في العمل اخليري والرسمي سيظل قدوة لألجيال

أعرب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لألســر املتعففة بدر املبارك 
عــن حزنه لوفاة ســمو األمير، قائال: 
آملنا وأحزننــا رحيل املغفور له بإذن 
اهللا تعالى سمو االمير الشيخ صباح 
األحمد ـ رحمه اهللا ـ مستذكرا عطاءه 
العظيم في املجال اخليري واإلنساني 
ودوره الكبير في جتذير العمل اخليري 
فــي نفــوس أهــل الكويت جيــال بعد 
جيــل، كما انه ســياج حافظ للكويت 
في األهوال والشدائد ما أدى إلى رفع 

مكانتها، وعلو مقامها وقدرها، وأكسبها 
عزتها وحضورها على خريطة املشهد 

اإلنساني العاملي.
وأضــاف املبارك: احتفلنا منذ أيام 
بالذكرى السادسة للتكرمي األممي الرفيع 
للفقيد الكبير، مســتذكرين باالعتزاز 
مسيرته اإلنسانية احلافلة بالعطاءات 
وال ننسى املنزلة الرفيعة التي أنزلها 
الراحــل للعمل اخليــري بوصفه أحد 
الرموز اإلنسانية البارزة للكويت حتى 
أنه أصبح يشار له في احملافل االقليمية 

والدولية بقائد العمل اإلنساني، مؤكدا 
أن سجله اإلنساني واخليري والرسمي 
سيظل خالدا وقدوة لكل األجيال بعده، 
والكويت لم تتوان في تقدمي كل أنواع 
املساعدات واملؤونة والدعم للمحتاجني 
واملنكوبني في شتى أنحاء العالم دون 
متييز، مشيرا الى أن عالقات الكويت 
ازدادت رســوخا مع العديد من الدول 
والشعوب بفضل اهللا ثم بهذا التعاطف 
والدعم الذي أظهرته الدولة مع معاناة 

الدول ومبا قدمته للمحتاجني.

قالــت جمعية إحياء التراث اإلســالمي إن املغفور له 
بإذن اهللا تعالى ســمو األمير الشيخ صباح األحمد كان 
له دور كبيــر في درء الفتنة واحلفاظ على أمن الوطن، 
واســتمرار الرخاء والتنمية ألبنائه، واحلفاظ على اسم 
الكويت عاليا بني دول العالم، وتأكيد دورها السياســي 
واالجتماعــي واخليــري على املســتوى العاملي، وقالت 

اجلمعية في بيان صحافي: 
قال اهللا تعالى: (ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع 
ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين 
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون) 

(البقرة: ١٥٥-١٥٦).
رضا بقضاء اهللا وقدره، تلقينا نبأ وفاة أميرنا ووالدنا 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح - رحمه اهللا 
تعالى-، وإذ نعزي أســرة آل الصبــاح الكرام، ونعزي 
الكويت وأهلها بهذا املصاب اجللل، فإننا نستذكر للفقيد 
-رحمه اهللا- ما شهدناه في عهده امليمون من إجنازات 
كثيرة، من أهمها: درء الفتنة واحلفاظ على أمن الوطن، 
واســتمرار الرخاء والتنمية ألبنائه، واحلفاظ على اسم 
الكويت عاليا بني دول العالم، وتأكيد دورها السياســي 

واالجتماعي واخليري على املستوى العاملي.
وقد توجت جهود سموه - رحمه اهللا - في املجالني 
اإلنساني واخليري، ودعمه املستمر للجمعيات اخليرية 
بــأن اســتحقت الكويت - وبجــدارة - اختيارها مركزا 
للعمل اإلنســاني، واختيار سموه - رحمه اهللا - قائدا 

للعمل اإلنساني.
وإنا لنسأل اهللا أن يغفر له ويرحمه، ويدخله اجلنة 
برحمة منه وفضل، وأن يوفق أمير البالد صاحب السمو 
الشــيخ  نواف األحمد اجلابر الصباح، وأن يسدد خطاه 
في حمل األمانة، وأن تستقبل الكويت عهدا جديدا ملؤه 

األمن واالستقرار والتقدم لبلدنا الكويت.

تقدم مدير عام بيت الزكاة محمد العتيبي بخالص العزاء 
وصادق املواساة الى آل الصباح الكرام والى الشعب الكويتي 
والى االمتني العربية واالسالمية والدول الصديقة في وفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو الشيخ صباح االحمد، قائد 
احلكمة والديبلوماســية وقائد االنسانية، سائال املولى عز 
وجل ان يتغمده بواســع رحمته ويجعــل مأواه اجلنة مع 

الصديقني والشهداء.
واضاف العتيبي: لقد فقدت الكويت والعالم رمزا كبيرا 
من رموز العمل السياســي والديبلوماســي طوال مســيرة 
ممتــدة ألكثر مــن نصف قرن، وهب خاللهــا حياته خلدمة 
الكويــت واعالء مكانتها فــي جميع احملافــل الدولية، ولم 
تكن الديبلوماسية هي عطاؤه الوحيد بل كان راعيا جلميع 
االعمال االنسانية واملبادرات اخليرية على مستوى العالم، 
وكان صانعا للسالم ومبادرا لرأب الصدع وفض املنازعات 
بني الدول، خاصة بني االشقاء، باالضافة الى دوره في نصرة 
املستضعفني ومواقفه من خالل دوره الرائد للعمل االنساني 
واخليري وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العطاء والتكافل 
االنســاني. وتابع: ان الســيرة الذاتية لسمو الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، حافلة بالعطاء على املستوى الديبلوماسي 
واالنســاني، فلــم يتوان حلظة في التدخــل للتوفيق وحل 
النزاعات ونبذ اخلالفات، وكانت حكمته وعدم انحيازه هما 
باب الوصول الى القلوب ومفتاح تغليب احلكمة واملنطق 
علــى كل اخلالفــات، كانت حلكمته وآرائــه االذان املصغية 
التي تســتمع وتقبل بآرائه، كان منفتحا على العالم، حمل 
فــي قلبه احلب الصادق والتعاون واالنفتاح على اجلميع، 

العدو قبل الصديق، فنال احترام وحب اجلميع.
وبني العتيبي ان اعمال سموه، رحمه اهللا، ستظل نهجا 
يقتدي به اجلميع، ومصدر فخر واعتزاز لكل اهل الكويت، 
ولــكل املتطلعني الى الســالم واحلياة االنســانية الكرمية، 
سيشــهد العالم ان سموه كان راعيا ملسيرة اخلير والعمل 
االنســاني وصاحب املواقف االنســانية النبيلة، ومساندة 
الفقراء واملساكني وااليتام في انحاء مختلفة من العالم، وانه 

صنع للكويت مكانا يليق بها بني دول العالم.
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سلطان بن حثلني: فقدنا 
قائدًا حكيمًا واألمير نواف األحمد

 «خير خلف خلير سلف»

محافظ اجلهراء: أعماله 
وإجنازاته ستبقى مخلدة 

في سجل التاريخ

الفالح: قائد ُملهم 
قدم تضحيات عبر مسيرة 

طويلة من العطاء

املوسوي: لن ننسى وصايا 
أميرنا الراحل جتاه الشباب

«الهالل األحمر»: الكويت 
شهدت في عهده تقدمًا 

شامًال في جميع املجاالت

طالل اخلرافي: مصابنا جلل 
وفاجعتنا ال ُحتتمل

الذويخ: له أياٍد بيضاء 
في كثير من بقاع العالم

محافظ العاصمة: فقدنا زعيمًا عربيًا عظيمًا 
ناصر قضايا أمته وحافظ على حقوق وطنه

مبارك الدعيج: إلى جنات اخللد أيها الوالد الرحيم 
فقد حكمت فعدلت وكفيت ووفيت

العثمان: أفنى عمره في خدمة 
املصلحة العليا للشعب الكويتي

قال الشــيخ سلطان بن سلمان بن حثلني أمير قبيلة 
العجمان لـ «األنباء»: لقد انتابنا األلم واحلزن العميقان 
اللذان غشــيا بلدنا الكويت واألمة العربية واإلســالمية 
والعالم أجمع بفقدان قائد عظيم وأمير حكيم نذر جهده 
طــوال حياته في ســبيل وطنه وشــعبه وأمتــه ودينه 

واإلنسانية جمعاء.
وأضاف: أتقدم بخالص العزاء واملواساة إلى الشعب 
الكويتي الوفي ولصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد اجلابر الصباح ولألســرة احلاكمــة، وإلى أبناء 
الفقيد وأحفاده وإلى األمة العربية واإلسالمية في وفاة 

قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد - رحمه اهللا.
وأوضح قائال: على قدر أهل العزم تأتي املسؤوليات 
اجلسام التي يتحملها حبيب الشعب صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، ونضرع للمولى عّز وجّل أن يوفق 
سموه الستكمال مسيرة اخلير، فالعظماء ال ميوتون فإن 
رحل الشــيخ صباح األحمد بجسده لكن أعماله اجلليلة 
وإجنازاته العظيمة ســتبقى خالدة في صفحات تاريخ 
الكويت، وإن شــاء اهللا يا صباح عابرا إلى جنات اخللد 
عند مليــك مقتدر يا بوناصر، ولنا في صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نواف األحمد «خير خلف خلير ســلف» 

واهللا يعينه على مسؤولياته القادمة.
واختتم الشيخ ســلطان بن حثلني تصريحه بقوله: 
نعيش الفجيعة واحلزن على فقيد اإلنسانية والدنا أمير 
اإلنسانية وهو «فقيدة وأكبرها من فقيدة» فقدنا صاحب 
األيادي البيضاء، وندعو اهللا العلي القدير ان يوفق الكويت 
لكل ما فيه اخلير والنماء، وعّظم اهللا أجر األسرة احلاكمة 
والشــعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية في هذا 

املصاب اجللل. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

نعى محافظ اجلهراء ناصر فالح احلجرف فقيد 
األمتــني العربية واإلســالمية واإلنســانية جمعاء 

املغفور له بإذن اهللا سمو الشيخ صباح األحمد.
وقال احلجرف: استقبلنا خبر هذا املصاب اجللل 
بكل حزن وبث، فقد كان ســموه نعم القائد احملنك 
واحلاكم العادل واملعلم الفاضل واألب احلنون في 
تعامله مع شــعبه، إلى أن أخــذ اهللا أمانته فرحل 
جسده عن دنيانا الفانية وبقيت أعماله وإجنازاته 
مخلدة في سجل التاريخ يتذكرها األجيال عبر الزمن.

وأضاف احلجرف: إن سموه حظي مبحبة واحترام 
اجلميع فــي الداخل واخلارج، فكانــت بصماته ذا 
أثــر كبير بدأها بحقل الديبلوماســية حتى أصبح 
عميدا للديبلوماسية العربية وحكيم العرب، نتيجة 
جلهوده الدولية في إصالح ذات بني الدول املتخاصمة 
ونشــر السالم، ثم منحته األمم املتحدة لقب «قائد 
اإلنســانية» بعد جهود سموه اإلنسانية في إغاثة 
ومساندة الشعوب والدول احملتاجة، ليختم مسيرته 
بوسام االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب قبــل أيام قليلة 
من وفاته بعد جهوده الديبلوماســية واإلنسانية 
وانتهاجــه لسياســة الوســطية والتمتع بعالقات 

طيبة مع اجلميع.

أسامة أبوالسعود

أعرب وكيل وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
الســابق د.عادل عبداهللا الفالح عن خالص التعازي 
واملواساة بفقد املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو الشيخ 

صباح األحمد - رحمه اهللا.
وتابــع د.الفالح «رحم اهللا القائد امللهم وأســكنه 
فسيح جناته وجزاه اهللا عنا خير اجلزاء على ما قدم 
من عمل وتضحيات عبر مســيرة طويلة من العطاء 

والتفاني لهذا الوطن».
وختــم د.الفــالح بالقــول: ونســأل اهللا التوفيق 
والعون لســمو األمير الشــيخ نواف األحمد الصباح 
في مسؤولياته اجلديدة، وأن يكون خير خلف خلير 

سلف.

قالــت املديرة التنفيذية ملشــروع كفو د.فاطمة 
املوســوي: أعــزي أبناء ومحبــي الكويت في وفاة 
أبينا املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد.
وأضافت د.املوســوي: أتذكــر أقواله ووصاياه 
التي تتضمن األخذ بأيدي الشــباب والشابات لكي 

يقودوا الكويت إلى مستقبل زاهر.
ومضت قائلة: إن القلب ليحزن على فراق أميرنا 
وسنعمل جاهدين على تخليد ذكراه من خالل السعي 

على خطاه من أجل الكويت واإلنسانية.

أعربت جمعية الهالل األحمر عن األسف وعميق حزنها 
للمصاب اجللل بفقــد املغفور له بإذن اهللا تعالى األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، مؤكدة أنه كان 
رحمه اهللا شــخصية فذة ورجل مرحلة مهمة في تاريخ 
الكويت احلديث منذ أن بدأ مسيرة خدمته للكويت وأهلها.

وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.هالل الساير إن 
الكويت اكتســبت في عهد أميرها الراحل الشــيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، سمعة عاملية طيبة بأنها إحدى أكثر 

الدول نشاطا في مجال العمل اإلنساني واخليري.
وأضاف الساير أنه تقديرا ملا قدمته الكويت من مساعدات 
وأعمال خيرية للمحتاجني واملتضررين في شــتى بقاع 
العالــم فقد عمدت منظمــة األمم املتحدة إلى تتويج تلك 
اجلهود بتسميتها مركزا للعمل اإلنساني وتكرمي األمير 

الراحل بتسميته (قائدا للعمل اإلنساني).
وتابع «إننا فقدنا برحيله قائدا عظيما وزعيما اتسم 
باحلكمــة واالعتدال وُبعد النظر والرأي الســديد، كرس 
حياته وجهــده خلدمة وطنه وأمته والدعوة إلى احلوار 
والتضامــن ووحــدة الصف العربي والدفــاع عن قضايا 
أمته العادلــة ونبذ العنف والتطــرف، وكان بحق أميرا 
لإلنسانية». وذكر أن الكويت شهدت في عهد األمير الراحل 
تقدما شامال في جميع املجاالت، مبينا أنه رحمه اهللا كان 
محبا للكويت وأهلها، بذل ما بوســعه في خدمة اجلميع 
والعمل على حتقيق مصاحلهم فبادله الناس حبا بحب.

وبني الســاير أن الراحل عرف بأنه محب للخير وداع 
للعمل اخليري الذي شــهد تطورا كبيــرا في ظل قيادته 
احلكيمة، الفتا إلى تكرميه األممي بتسميته قائدا للعمل 

اإلنساني والكويت مركزا إنسانيا.
وأشار الساير إلى ما عرف به سموه في العالم أجمع 
بصفته رجال صادقا ومناضال حمل هم بلده الكويت ثم هم 
أمته العربية واإلسالمية، الفتا إلى دوره اإلنساني واإلغاثي، 
مما جعل الكويت واحة للعمل اإلنساني واإلغاثي للدول 
التي تعرضت للكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان.

وقال إن أفكار األمير الراحل ومبادراته العديدة جعلت 
من الكويت الصغيرة مبساحتها والكبيرة بأبنائها وقادتها 
احلكماء منارة ساطعة ينطلق منها اخلير والسالم للعالم، 
مشــيرا إلى األعمال اإلغاثية للدول املنكوبة واملؤمترات 
التي نظمتها الكويت خلدمة املتضررين والفقراء والتعليم.

وأكد الســاير أن وفاة صاحب الســمو خسارة فادحة 
للكويت واألمتني العربية واإلسالمية بل للعالم أجمع «لكن 
عزاءنا الوحيد أن مســيرته العظيمة ستظل شاهدا على 
دوره التاريخــي والبطولي، وإن كان قد غاب عنا جســد 
سموه فســتظل إجنازاته الكبيرة رمزا لعطائه ومسيرة 

حياته احلافلة بالتضحيات».

نعى طالل جاسم اخلرافي رئيس مجلس إدارة 
النادي العلمي، املغفور هللا بإذن اهللا تعالى ســمو 
األمير الراحل الشــيخ صبــاح األحمد، الذي انتقل 
إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء واإلجنازات 
في خدمة شعبه وأمته العربية واإلسالمية ونصرة 

قضاياها.
وقــال: لقد خســرت الكويت واألمتــان العربية 
واإلســالمية بوفاته قائــدا حكيما كرس حياته في 
خدمة شعبه وأمته ودينه وخدمة اإلنسانية، وستظل 
أعماله ومنجزاته راســخة في وجداننا وســتبقيه 

منوذجا يحتذى في القيادة والبذل والعطاء.
وتابــع اخلرافي: إن مصابنــا جلل وفاجعتنا ال 
حتتمل برحيل والدنا وقائدنا ومعلمنا سمو أمير 
اإلنسانية. وختم قائال: «اللهم كما طيبت ذكره بني 
الناس طيب ذكره في السماء، واجعل جنة الفردوس 
األعلى مسكنا له، وألهمنا جميل الصبر والسلوان، 

إنك سميع مجيب الدعاء».

القاهرة - ناهد إمام

نعى سفيرنا بالقاهرة محمد صالح الذويخ الى 
االمتني العربية واإلســالمية وفاة املغفور له بإذن 

اهللا سمو الشيخ صباح االحمد.
وأشار الذويخ الى ان العالم فقد بوفاته شخصية 
عظيمة حتمل الكثير من صفات اخلير واحملبة وكانت 
لــه اياد بيضاء في كثير من بقاع العالم، مؤكدا أن 
االمير الراحل لم يفرق في نشــاطه اإلنســاني بني 
الشــعوب على اســاس الدين أو اجلنس واتسمت 
رؤيته بالشمولية واإلخالص ما جعله محال للتقدير 

واإلشادة من كافة الدول والشعوب.
وأوضح الذويخ ان االمير الراحل «رحمه اهللا» 
كان يولي اهتماما خاصا مللف التعاون والعالقات 
االخويــة بني الكويت واألمــة العربية وفي املقدمة 
منها شــعب مصر الشــقيق الــذي كان يوصي به 
خيرا ويردد دائمــا ان «مصر عزيزة على قلب كل 
كويتي وسوف تظل في القلب»، معربا عن خالص 
شكره لكل الشخصيات الرسمية واإلعالمية وجميع 
املواطنني املصريــني الذين بادروا بتقدمي التعازي 
والتعبير عن مواساتهم في مصاب الكويت واالمتني 

العربية واإلسالمية.

نعــى محافــظ العاصمة 
الشــيخ طــالل اخلالد، فقيد 
الكبيــر -  العربيــة  األمــة 
املغفــور لــه مبشــيئة اهللا 
تعالى - سمو الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، وقال 
اخلالد في تصريح صحافي: 
أنفســنا والشــعب  «نعزي 
الكويتــي األصيــل واألمــة 
العربية بأســرها فــي وفاة 
أمير اإلنسانية والقائد العربي 
الكبير والذي برحيله تفقد 
أمتنا العربية أحد رجاالتها 
األوفياء وأحد أركانها العظام 
والذي أفنى حياته في خدمة 
قضايا أمته العربية ومناصرة 
ثوابتهــا وحقوقهــا على مر 

التاريخ».
وأضاف «لقد اختطف نبأ 
وفاة صاحب الســمو، طيب 
اهللا ثــراه، قلوبنــا وباتــت 
تتقاذفنا اآلالم واألحزان أملا 
على فراق سموه، بل واعتصر 
أفئدتنــا وذرفــت  احلــزن 

عيوننــا الدمــع حرقة على 
رحيل الفقيد الكبير، لكن ال 
اعتراض على قضاء اهللا جل 
وعال»، مشيرا إلى أن «سموه 
كان امللهم واملوجه واحلكيم 
واملفوه.. فنادى بحقوق وطنه 
ودافع عن مكتســباته مهما 
اقتضت األحداث، كما أكد على 
الواجبات املستحقة جتاهه 
وظل مناصرا حلقوق الشعب 
في السراء والضراء، فضرب 
بذلك أروع األمثلة في احلكمة 

والقيادة املستنيرة».
واســتطرد اخلالــد «لقد 
خلفــت حرقة الفــراق التي 
الزمتنــا منذ رحيــل الفقيد 
الكبير، طيب اهللا ثراه، غصة 
في النفس وفيضا من املشاعر 
األليمة، منذ اللحظة األولى 
لســماع نبأ انتقال ســموه، 
طيب اهللا ثراه، إلى الرفيق 
األعلى، فقــد انتابتنا مرارة 
قاســية حزنــا علــى فــراق 
وجه لطاملا أسعد الناظرين 

إليــه ولطاملا نثر احملبة بني 
محيطيــه»، مشــيرا إلى أن 
«عطاء سموه ومسيرته في 
العمل اخليري واإلنســاني 
ستظل مضرب املثل في البذل 
والعطاء والتضحية والفداء».

وذكــر أن «مآثر ومواقف 
الفقيد الكبير، طيب اهللا ثراه، 
املشرفة خصوصا في األوقات 
احلاســمة، عــززت مكانــة 
الكويــت إقليميــا وعامليا»، 
الفتــا إلى أن «هــذه املواقف 
الكرمية يصعــب حصرها، 
ولــم تكن لتخفــى على أحد 
بل ملســها القاصــي والداني 
وشــهد بها العالــم أجمع ما 
بني جهود متواصلة لتجنيب 
املنطقــة الويالت واألزمات، 
ومساهمات مباركة للم شمل 
الدول، ومبادرات مباشرة في 
إغاثة الــدول ومد يد العون 
للشعوب في أحلك الظروف».

ونوه اخلالد بأن «سموه 
تبوأ أســمى مراكز الصدارة 

والتكرمي بني قادة دول العالم، 
فقد مت منح سموه عن جدارة 
واستحقاق لقب (قائد للعمل 
اإلنســاني) مــن قبــل هيئة 
األمم املتحدة، كما نال سموه 
أعلى وسام عسكري أميركي 
كـ(قائــد أعلــى)»، مؤكدا أن 
«الفقيــد الكبيــر، طيب اهللا 
ثراه، حقق بجهوده املخلصة 
والدؤوبــة، مركــز الريــادة 
والتفوق لوطنه على مستوى 
العالم أجمــع، حيث منحت 
الكويت في عهد سموه لقب 
(مركز دولي للعمل اإلنساني) 
من قبل هيئة األمم املتحدة».
وأشــار إلــى أن «الفقيد 
الكبير، طيب اهللا ثراه، رحل 
عن عالــم الدنيــا إلى جوار 
ربه حامال معه محبة الناس 
واحتــرام الــدول الشــقيقة 
والصديقة، وستظل مواقفه 
الثابتة واملشرفة محل اعتزاز 
وتقدير من كل كويتي مخلص 

محب لوطنه».

قــال رئيس مجلس اإلدارة 
واملديــر العام لوكالــة األنباء 
الكويتيــة (كونــا) الشــيخ 
مبارك الدعيج إن رحيل سمو 
الشيخ صباح األحمد ال يشكل 
خسارة للكويت فقط بل ميثل 
خسارة كبيرة لألمتني العربية 
واإلسالمية والعالم كله الذي 
عــرف ســموه عبر مســيرته 
احلافلة باإلجناز والعطاء شيخا 
للديبلوماسية وأميرا للحكمة 

وقائدا لإلنسانية.
وأضــاف الشــيخ مبــارك 
الدعيج في بيــان صحافي أن 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
الشيخ صباح األحمد استطاع 
بحكمته وحنكته السياسية أن 
يخلد اسمه في التاريخ كقائد 
عظيم وزعيــم من طراز فريد 
متيز برؤيته الصائبة ونظرته 
النافــذة  الثاقبــة وبصيرتــه 
وقدرتــه الفائقــة على جتاوز 
العقبــات وتخطي الصعوبات 
ومعاجلــة األزمــات. وأوضح 
أن العالم عرف األمير الراحل 
تغمــده اهللا بواســع رحمتــه 
من خالل جناحاته املتواصلة 
الكبيرة ومساعيه  وإجنازاته 
الديبلوماسية ألكثر من ستة 
عقــود والتــي امتــدت آثارها 

لتشيع السالم وتنشر اخلير 
في العديد من دول العالم.

وأكد أن سمو الشيخ صباح 
األحمد رحمه اهللا حمل هموم 
الكويت وشعبها مبكرا فصمم 
منــذ ريعــان شــبابه على أن 
يتحمل مسؤولية إعالء مكانتها 
في العالم واستطاع أن يحولها 
من بلد صغير مبساحتها إلى 
دولة محورية كبيرة بعالقاتها 
الدوليــة املتوازنة وإجنازاتها 
الكثيــرة ودورهــا املؤثــر في 
األحــداث اإلقليميــة والدولية 
وصناعــة القــرار السياســي 

وصياغة مفرداته.
وقال الشيخ مبارك الدعيج 
«إذا كان ســمو األمير الراحل 
قد فارقنا جســدا فإن سيرته 
العطرة لن تفارقنا ومسيرته 
اخلالدة لن تتوقف، مؤكدا أن 
سموه طيب اهللا ثراه سيبقى 
في ذاكرة أبناء شعب الكويت 
الوفــي والــدا عطوفــا وقائدا 
حكيما وربانا ماهرا وصاحب 
بصمــات مضيئــة وإجنازات 

عظيمة».
التاريــخ  أن  وأضــاف 
ســيتوقف طويال أمــام زعيم 
متميز استطاع بحكمته وحنكته 
أن يســطر صفحــات ناصعة 

في سجل اخلالدين والعظماء 
واحلكماء الذين وهبوا حياتهم 
إلشاعة السالم واالستقرار في 
العالم وحتقيق اخلير واحلياة 

الكرمية للبشرية.
وتابع «لقد شاءت إرادة اهللا 
سبحانه وتعالى أن يغيب سمو 
األمير الراحل تغمده اهللا بواسع 
رحمته عن املشــهد السياسي 
العاملي في الواليــات املتحدة 
األميركية التي كرمته قبل أيام 
قليلــة تكرميا غير مســبوق 
حــني منح الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب ســموه وســام 
االســتحقاق العسكري برتبة 
قائد أعلــى وعلــى مقربة من 
مقر األمم املتحدة وفي الذكرى 
السادسة التي كرمه أمينها العام 
السابق بان كي مون وتسميته 
قائدا للعمل اإلنساني وتسمية 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني».

وقال الدعيج إن سموه رحمه 
اهللا عاش حياتــه املمتدة كدا 
وتعبا وجهدا واجتهادا من أجل 
أن يترك ألبنائه ميراثا هائال من 
السمعة الطيبة واملكانة العالية 
ومعينــا ال ينضب مــن القيم 

واملبادئ واألخالق السامية.
وأضاف أنه «أمام مشــيئة 
اهللا فإننا ال منلك إال أن نقول 

لسمو الشــيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه إلى جنات اخللد 
أيهــا الوالــد الرحيــم والقائد 
اإلنســان فقد حكمت فعدلت.. 
وكفيــت ووفيــت.. حتملــت 
املســؤولية مبكرا فكنت أهال 
لها وحملت األمانة في شبابك 
فكنت األمني عليها وتســلمت 
الرســالة فكنــت احلافــظ لها 
وقدت السفينة فأوصلتها إلى 

بر األمان».
وأكد أنــه علــى الرغم من 
املصاب اجللــل والدموع التي 
متأل عيون أبناء الكويت جميعا 
واأللم الذي يعتصر قلوبنا فإن 
عزاءنا بأن صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد حفظه اهللا 
ورعاه الذي اختاره سمو األمير 
الراحــل طيب اهللا ثراه عندما 
تسلم مقاليد احلكم عام ٢٠٠٦ 
سندا وعضدا ومشاركا في قيادة 
البالد سوف يكون خير خلف 
خلير سلف الستكمال مسيرة 
النهضة والتقدم والبناء، داعيا 
اهللا تعالى أن ميتعه بالصحة 
والعافية وأن يحفظه ويحفظ 
الشــرفاء  الكويــت ورجالهــا 
الذين نذروا  وقادتها احلكماء 
أنفسهم خلدمة وطنهم وحتقيق 

اخلير واالزدهار ألبنائه.

نعى املدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
مشعل عبدالعزيز العثمان، باألصالة عن نفسه وبالنيابة 
عــن جميع زمالئــه العاملني في املؤسســة، وفاة القائد 
احلكيم وربان الســفينة الكويتية، ســمو األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد الذي انتقل إلى رحاب اهللا.
وقال العثمان إن الكويت بأسرها تبكي الراحل الكبير، 
ألنه أفنى عمره في خدمة املصلحة العليا ألهلها وشعبها، 
ولــم يحد يوما عن طريق رأى فيــه حتقيق خير أبنائه 
وإخوانه الكويتيني. واضاف لم تتوقف عطاءات سموه، 
رحمه اهللا، أو تقتصر على الكويت، بل امتدت لتشــمل 
بقاع األرض التي وصلتها أيادي صباح اخلير، فأجندت 
العديد من البشر وأدخلت البهجة والسرور على املاليني 
منهم راسمة البسمة على وجوههم، ما جعل العالم بأسره 
يجمع على منح سموه، رحمه اهللا، لقب أمير اإلنسانية 
ورجل السالم والديبلوماسية، الذي أرسى دعائم أخالقية 
للعمل السياســي والديبلوماســي تقــوم على أن خدمة 

اإلنسان تتقدم على كل ما عداها من اعتبارات.
وأضاف: إننا إذ نبكي رحيل أميرنا اليوم، لنثق متاما 
في شموخ وصالبة البنيان الوطني الذي تركه لنا، وهو 
ميراث سنتمســك به جميعا ونواصل طريقه، معاهدين 
والدنا وقائدنا وأميرنا الكبير الراحل على أن تبقى الكويت 
كما أراد قوية عزيزة صلبة ومنيعة، وأن نبقى نحن في 
خدمة األهداف السامية التي رسمها لهذا الوطن الصغير 

املساحة، الكبير والواسع العطاء.
رحم اهللا أميرنا الراحل وأسكنه فسيح جناته وألهمنا 

جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء.
سائلني املولى عز وجل أن يعني صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وميده مبوفــور الصحة والعافية 
ويســدد على دروب اخليــر والنجــاح والتوفيق خطاه 

ليكون خير خلف خلير سلف.



االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
59 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

الدوسري: قاد سفينة الكويت 
بأمان وسط توترات إقليمية 

عبر النائب السابق حماد الدوسري عن صادق مواساته 
وعميق تعازيه لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وأسرة آل الصباح الكرام بوفاة صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد الذي وافته املنية في الواليات املتحدة 

بعد عصر الثالثاء.
وقال الدوســري: ان صاحب الســمو األميــر الراحل قاد 
ســفينة الكويت وسط بحر متالطم من التوترات اإلقليمية 
والدولية واستطاع بحكمته أن يجنب البالد شرور االضطراب 
وعدم االستقرار، الفتا الى انه متكن وبديبلوماسيته العميقة 
واخليرة من شق طريق للكويت يقوم على احملبة والتواصل 

مع اجلميع.
وأكد ان الكويت بفقدها األمير الراحل فقدت قائدا فذا قاد 
مســيرة تنميتها وازدهارها خالل الـ ١٤ عاما املاضية وخلد 

اسمها في احملافل االقليمية والعربية والعاملية.
وزاد: كان ســموه رحمــه اهللا حريصا علــى رأب ما نال 
الوطن العربي من تصدع وجمع ما اصابه من شتات لتتسع 
دائــرة احلزن الــى الوطن العربي قاطبة الــذي فقد برحيل 
صاحب السمو قائدا حكيما كثيرا ما كان حريصا على تعزيز 
صفــوف دوله ومتتني وحدتها وإعالء كلمتها ووأد اخلالف 
بينها فضال عن احزان االنســانية كلها التي فقدت بفقدانه 
اميرهــا الــذي لم يبخل على مصاب ســمع بــه في مختلف 
ارجاء العالم حتى غدت الكويت في عهده قبلة للمساعدات 
االنســانية والوقفات النبيلة مــع املصابني وذوي الكوارث 

بغض النظر عن اجناسهم واعراقهم وأديانهم.
وتابع الدوســري: ومنذ ان تولى ســموه دفة احلكم في 
البــالد يوم ٢٩ يناير ٢٠٠٦ حرص على الســير على النهج 
احلكيم الذي سار عليه قادة الكويت طوال العقود املاضية 
في أداء دور فاعل في مسيرة االمن واالستقرار في املنطقة 
ودرء اخلالفات بني دولها وحتقيق السالم في مجتمعاتها.

الهاجري: العالم أجمع 
فقد رمزًا للعمل اإلنساني

عادل الشنان

رفع رئيس جلان أهالي مدينة املطالع التطوعية مشعل 
الهاجري أحر التعازي إلى أهل الكويت وفي مقدمتهم أسرة 
آل الصبــاح الكــرام وإلى العالم العربي واإلســالمي قاطبة 
بوفاة ســمو األمير الشــيخ صباح األحمد الــذي كان رمزا 
عامليا لإلنســانية وقائدا عربيا ســعى طــوال عمره لإلخاء 
العربي والتكاتف واللحمة العربية في شتى املجاالت وعلى 

مختلف األصعدة.
وذكر الهاجري أن ســمو األمير يعتبر فقيد العالم أجمع 
ملا له من دور كبير بشهادة اجلميع في ترسيخ أسمى معاني 
اإلنسانية ومد يد العون دائما ملساعدة اجلميع، كما له دور 
ال ينسى في رأب الصدع اخلليجي الذي حدث في السنوات 
األخيرة ودوره البارز في التقارب اخلليجي ونبذ اخلالفات، 
ناهيك عن عطاء سموه رحمه اهللا الالمحدود جتاه الشعوب 
العربية واإلســالمية ونهضتها وعالج قضاياها املصيرية، 
متمنيا من أبناء الشــعب الكويتي التمســك بوصايا سموه 
حول الوحدة الوطنية والتكاتف والتعاضد ووحدة الصف 
للنهــوض ببالدنا وتطورها ورقيهــا وحتويلها ملركز مالي 

عاملي كان يطمح سموه رحمه اهللا.

العازمي: أّسس ثوابت راسخة 
ومكانة دولية رفيعة للكويت

عبدالعزيز الفضلي

نعى وزير التربية ووزير التعلم العالي السابق حامد العازمي 
املغفور له بإذن اهللا سمو الشيخ صباح األحمد وأسكنه فسيح 
جناته، قائال: نعزي صاحب السمو االمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، ونعزي الشــعب الكويتي قاطبة واالمتني 

العربية واالسالمية ونسأل اهللا ان يتغمده بواسع رحمته.
واضاف العازمي: لقد كان سموه رحمه اهللا اميرا لالنسانية 
ورائدا للتنمية تشهد له كل احملافل االقليمية والدولية مبواقفه 
واجنازاته، كما اســس ثوابت راســخة ومكانــه دولية رفيعة 
للكويت فــي املجاالت الدولية والعامليــة، فضال على بصماته 
الواضحــة في مجاالت التنمية في الكويت في جميع قطاعاتها 

االقتصادية والتعليمية والصحية.
وختم بقوله: ان العني لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك 
يا ســمو الشــيخ صباح األحمــد حملزونون، إنــا هللا وإنا اليه 

راجعون والحول وال قوة اال باهللا العلي العظيم.

الكنيسة القبطية: 
نذكر مواقفه النبيلة واألصيلة

أسامة أبو السعود

نعت الكنيسة القبطية املصرية األرثوذكسية وعلى رأسها 
قداســة البابا تواضروس الثانــي، املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد قائد اإلنسانية ورجل السالم 
بعد مسيرة حافلة باإلجنازات للكويت وعلى املستويني اإلقليمي 

والدولي، خدمة ألمته وللعالم واإلنسانية جمعاء.
وتابعت الكنيسة في بيان تلقت «األنباء» نسخة منه «نذكر 
له مواقفه النبيلة واألصيلة جتاه وطننا الغالي مصر، بشــكل 
ساهم في تعميق العالقات التاريخية التي تربط بني الدولتني 
الشقيقتني». وختمت الكنيسة القبطية تعازيها بالقول «نتقدم 
بخالص العزاء واملواســاة للكويت حكومة وشــعبا وألسرته 
الكرمية، ونســأل اهللا القدير أن يعوض الشقيقة الكويت مبن 
يكمل مسيرة البناء والنماء، مبا يحقق تطلعات الشعب الكويتي 

في غد أكثر إشراقا».

األب اجنيلوس: األمير الراحل قدم منوذجًا ُيحتذى في التسامح
أكــد راعــي الكنيســة القبطيــة 
االب  الكويــت  فــي  الكاثوليكيــة 
اجنيلــوس مســعود، أن صاحــب 
السمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد، كان أحد أبرز رموز العمل 
االنساني في العالم ترك خلفه إرثا 
إنسانيا عظيما وقدم منوذجا ُيحتذى 
في التسامح وتعزيز قيم اإلنسانية 

العاملية.
وقــال األب اجنيلوس: باســمي 
وباســم غبطــة بطريــرك األقبــاط 
الكاثوليــك في مصر وبلدان املهجر 
األنبا ابراهيم اسحق، انعي مبزيد من 
األسى واأللم، صاحب السمو األمير 

الراحل الشــيخ صباح األحمد، وما 
يعزينا أن ســيرته العطرة ستبقى 
حية في وجدان شــعوب العالم ألن 
أياديه البيضــاء امتدت باخلير إلى 

مختلف أرجاء العالم.
وأضــاف: لقــد عاشــت جميــع 
اجلاليات في الكويت في عهد سموه، 
رحمه اهللا، بكل حرية في ممارســة 
شــعائرها الدينيــة بشــكل يفــوق 
الوصــف، وهو ما يعكــس طبيعة 
الشعب الكويتي املنفتحة على العالم 
أجمع، وأيضا دور القيادة اإلنسانية 
الواعية التي متثلت في األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد.

وأشــار األب اجنيلــوس، إلى أن 
رحيل ســمو األمير خســارة فادحة 
للكويتيني وللعاملي العربي واإلنسانية 
جمعاء، فالراحل، سّطر اسمه بأحرف 
من نور في سجالت العطاء والعمل 
اإلنساني والديبلوماسي، فكان خير 
وســيط حلــل اخلالفــات اإلقليمية 
والعاملية، وجنح في إحالل الســالم 

في العديد من مناطق العالم.
واختتــم األب اجنيلــوس: ندعو 
اهللا لألمير الراحل بالرحمة، ونتقدم 
ألســرة آل صباح والشعب الكويتي 
كافة، وشعوب األمة العربية، بخالص 

العزاء.

سفارتنا في بروكسل 
تفتح سجًال للتعازي

بروكســلـ  كونــا: أعلنت ســفارتنا لدى بلجيــكا واالحتاد 
األوروبي أنها ســتفتح اليوم األربعاء سجال للتعازي في وفاة 
سمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح 

وذلك في «بيت الكويت» بالعاصمة بروكسل.
وقالت السفارة في بيان صحافي ان سجل التعازي سيبقى 

مفتوحا حتى يوم اجلمعة املقبل.
وأضافت أنه أخذا بعني االعتبار التطورات املتعلقة بتفشي 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) حاليا فإنه ميكن 
أيضا توجيه رسائل التعازي إلكترونيا عبر البريد اإللكتروني 
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ماما أنيسة: ما أنسى وصيته 
«ديروا بالكم على الكويت»

الوسط الفني واإلعالمي:
فقدنا «أبونا» واللي عّلمنا اإلنسانية

مفرح الشمري

حلظة صعبة وأليمة.. واللسان يعجز واملشــاعر كلها تقول «رحمك اهللا يا بوناصر، رحمك اهللا يا قائد اإلنسانية، رحمك اهللا يا أبونا صباح».. 
الكلمات تعجز عن التعبير في هذا املصاب اجللل، «األنباء» رصدت صدمة الفنانني واإلعالميني بوفاة «أبونا صباح» في السطور التالية:

نبيل شعيل: «فقيدة يا أبونا»

محمد املنيع: أياديه بيضاء سعد الفرج: والد اجلميع 

بدر بورسلي: ما نوفيه حقه

حياة الفهد: خسارة للعالم 

عبداللطيف البناي:
قائد عظيم ال يعّوض

هيفاء عادل: حبيب اجلميع 

عبدالرحمن العقل:
اهللا يرحمك يا العود

أنور عبداهللا: ال يعّوض

«معهد الفنون املسرحية» 
ينعى قائد اإلنسانية 

عبدالكرمي عبدالقادر: 
أمير الديبلوماسية 

محمد املنصور: العالم حزين

مرمي الصالح: ما نوفيه حقه

سعاد عبداهللا: عّلمنا اإلنسانية 

أحمد اجلسمي: أمير احلكمة 

محمد جابر: القلب الكبير 

هدى اخلطيب: حبيب العرب 

فرقة املسرح العربي: سموه أرسى
مفهوم ديبلوماسية العمل اإلنساني

جمعية أعضاء هيئة تدريس «املعهد املسرحي»: 
إلى جنات اخللد 

نبيل الفيلكاوي: قائد حكيم

عّبرت االعالمية املخضرمة ماما أنيسة بصوت متهدج 
عن بالغ حزنها بوفاة «أبونا صباح» داعية املولى عزوجل 
ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، واضافت 
وهي تعتصر من األلم «ماني قادرة أنسى كلمته اللي قالها 
ديروا بالكم على الكويت» كان قلبه على الكويت وعلى 
اهلها لهالشــي امتنى ان نعمــل بوصيته بأن ندير بالنا 
على الكويت، اهللا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته.

املطرب القدير نبيل شعيل اعتبر وفاة «ابونا صباح» 
«فقيدة» واضاف: مافي كلمات توفي «العود» اهللا يرحمه 
وراح نصبح «باچر» من غير صباح الغالي واالمل بصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف االحمد ان يستكمل مسيرته 
واهللا يعينه على هذه االمانة، اهللا يرحمك يا ابونا صباح 

واهللا يصبرنا على فراقك.

عبر الفنان القدير محمد املنيع عن بالغ حزنه بوفاة 
صاحب السمو الشيخ صباح االحمد، الذي وصفه بالوالد 
ألهل الكويت ومن حولها، واستذكر اجنازات القائد اخلالد 
وأياديــه البيضاء على العالم أجمع، داعيا اهللا عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ويدخله فسيح جناته، 

ويلهم الكويت وأهلها الصبر والسلوان.

الفنان القدير ســعد الفرج عزى اهل الكويت حكومة 
وشــعبا بوفاة قائدنا سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
قائال: اهللا يرحمك يا شيخنا بوناصر كان لنا األب احلاني 
ووالد اجلميع، اهللا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته، 
الراحل لم يقصر معانا كفنانني بشي، واجنازاته كبيرة 

على احلركة الفنية وال ميكن احد ينساها.

الشاعر القدير بدر بورسلي فقال: اهللا يرحمك يابوناصر 
ويدخلك فسيح جناته، الكلمات في هاللحظة تهرب مني ألن 
مافي كلمات توفيك حقك يا ابونا صباح، اعزي اهل الكويت 
واعزي من يقيم على ارضها برحيلك يا حكيم الديبلوماسية.

الفنانة القديرة حياة الفهد قالت: مصاب جلل وأليم على 
كل كويتي ومن يقيم على ارض الكويت، «ابونا صباح» 
اهللا يرحمه لــم يقصر مع احد وكان خير عون للجميع 
في الداخل واخلارج وفقدانه خســارة للعالم اجمع ألنه 
صاحب قلب كبير متسامح ويحب السالم للجميع، اهللا 

يرحمك يا بوناصر ويدخلك فسيح جناته.

الشاعر القدير عبداللطيف البناي لم يقاوم نفسه وهو 
يسمع خبر وفاة احلكيم الغالي على الكويت والعالم ابونا 
صباح، وقال: «اليوم فقدنا رجال ال يعوض بكل شي، قائدا 
عظيمــا حافظ على الكويت واهلهــا وكان حريصا على 
اسعادهم، اهللا يرحمك يابوناصر ويدخل فسيح جناته.

قالت الفنانة القديرة هيفاء عادل: الكلمات تعجز عن 
التعبير في هذه املناسبة احلزينة على اجلميع ألن «ابونا 
صبــاح» اهللا يرحمه «حبيب اجلميع»، وحرص على ان 
تكون الكويت من اجمل بلدان العالم بالتسامح والتعامل 
مع اآلخرين، «ابونا صباح» امير الديبلوماسية واالنسانية 
ورحيله احزن اجلميع، ونســأل اهللا املولى عز وجل ان 

يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

الفنان القدير عبدالرحمــن العقل قال: اهللا يرحمك 
يا العود يا شــيخنا الغالي «صباح» ويدخلك فســيح 
جناته، كنت تســأل عن الصغير والكبير وكنت ابونا 
اللــي يخاف علينا، اهللا يرحمك يــا بوناصر ورحيلك 
صعب على قلوبنا وقلوب اهل اخلليج والوطن العربي 
والعالم كله ملواقفك العظيمة.. اهللا يرحمك ويغفر لك 

ويدخلك فسيح جناته.

امللحــن القدير انور عبداهللا قــال: «ابونا صباح» ما في 
كلمات تعبر عنه ألنه قائد عظيم وقائد يحب اجلميع حتى 
مــن يختلف معه، الراحل الغالي مهما نتكلم عنه ما نوفيه 
حقه ويكفي حرصه على اهل الكويت ومن يقيم على ارضها 
واحملافظة عليهم بعد انتشار جائحة الكورونا، ابونا صباح 

اهللا يرحمه قائد ال يعوض ورحيله خسارة للكل.

أرسل عميد املعهد العالي للفنون املسرحية د.علي العنزي 
تعزية باسم اسرة املعهد العالي للفنون املسرحية ينعون 

فيها قائد االنسانية قال فيها:
«كل نفــس ذائقــة املوت وال منلــك إال أن نقول (إنا هللا 
وإنــا إليه راجعون)، ونحن نودع أميرا عظيما، وقائدا فذا، 
ورجل دولة وزعيما إسالميا كبيرا، كرس حياته في خدمة 

بلده وامته العربية واإلسالمية.
وباسم أساتذة وطالب املعهد العالي للفنون املسرحية، 
نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ نواف األحمد، وأسرة 
آل الصباح الكرام، والشــعب الكويتي كافة أحر التعازي، 
لرحيل املغفور له ســمو األمير الشيخ صباح األحمد، ذلك 
الرجل الذي لطاملا حرص على مصلحة شعبه الكرمي، الشعب 
الكويتي الوفي األبي. لقد فقدنا قائد مسيرتنا بعد عمر مليء 
باالجنازات لوطنه، ولألمتني العربية واإلسالمية، كان عمرا 
حافال باجلهود ألجل رفعة الكويت، حتى وضعها في املكانة 
املرموقة بني دول العالم، لقد مات الشيخ صباح األحمد، ولم 
متت مآثره ولن يغيب عنا ذكره وعمله واجنازاته العظيمة».

املطرب الكبير عبدالكرمي عبدالقادر قال بهذه املناسبة 
احلزينة: حلظــة وايد أليمة، بس احنــا مؤمنني بقضاء 
اهللا وقدره، اهللا يرحمك ياشيخنا الغالي الشيخ صباح 
األحمد، امير الديبلوماســية وامير االنسانية والسالم، 
رحمك اهللا وادخلك فســيح جناتــه وأعزي اهل الكويت 

واخلليج والعالم برحيلك يا «ابونا الغالي». 

الفنان القدير محمد املنصور قال: موبس الكويت حزينة 
اليوم، العالم كله حزين على قائد االنســانية والسالم، 
ومهمــا نقول عنــه ال نوفيه حقه ألنه قائد حكيم ورجل 
املهام الصعبة، اهللا يرحمك يا شــيخنا الغالي ويدخلك 

فسيح جناته.

قالــت الفنانة القديرة مــرمي الصالــح: الكويت كلها 
حزينة على وفاة «ابونا صباح» اللي ماقصر علينا بشي 
ومهما نسوي ما نوفيه حقه، «ابونا صباح» اهللا يرحمه 
عزنا بني الدول وحرص ان نكون االفضل بني الشعوب، 
وال ننســى عنوته بعد ما صارت األزمة اخلليجية، اهللا 

يرحمك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته.

الفنانة القديرة سعاد عبداهللا ذكرت انه حاكم ال يعوض 
والكلمــات تعجز عن التعبير وعن مدى االلم واحلزن الذي 
فــي قلبها وفي قلب كل كويتــي، وأضافت: اهللا يرحمك «يا 
بوناصر»، ومهما نقول عنك مانوفيك حقك، قائد حكيم بكل 
شي، ورحيلك ادمى القلوب، اليوم فقدنا اللي علمنا االنسانية 
واللي ملا نتكلم معاه مانحس بالفوارق، فقدنا اللي كان يسأل 
عنا وعن احوالنا، اهللا يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته.

الفنان االماراتي القدير أحمد اجلسمي عزى اهل الكويت 
بوفاة «ابونا صباح» حيث ارسل لـ«األنباء» تعزيته والتي 
جاء فيها: «عظم اهللا أجركم وأجرنا في وفاة املغفور له 
والدنا جميعا أمير احلكمة واالنســانية صاحب السمو 
الشــيخ صباح األحمد، اهللا يرحمــه ويغفر له ويجعل 
مثواه الفردوس األعلى، واهللا يحفظكم ويحفظ الكويت 

يارب العاملني».

الفنان القدير محمد جابر عبر عن حزنه الكبير لوفاة 
صاحب القلب الكبير «ابونا صباح» وقال: مهما نقول عن 
«ابونا صباح» ما نوفيه حقه ألنه اعطانا الكثير من احلب 
طيلة حكمه للكويت وإجنازاته تشهد على هالشي، ابونا 
صباح اهللا يرحمه احتضنا بقلبه وكان العني الســاهرة 
علــى امن واســتقرار اهل الكويت ومــن يقيم فيها، اهللا 

يرحمك يا ابونا ويدخلك فسيح جناته.

الفنانة االماراتية القديرة هدى اخلطيب قالت: خبر وفاة 
(العود) ابونا صباح ابكى القلوب ألنه حبيب اخلليج والعرب 
وهو بالفعل حكيم العرب بكل شــيء، اجنازات كثيرة في 
عهده ومسيرته شهدتها الكويت في جميع املجاالت وكان 
داعما كبيرا لإلنســانية فقد اســتحق لقبهــا بجدارة، اهللا 

يرحمك يا شيخ صباح ويدخلك فسيح جناته.

عزت فرقة املسرح العربي في بيان 
بوفاة صاحب الســمو األمير الشــيخ 

صباح األحمد جاء فيه: 
بقلوب مؤمنــة بقضاء اهللا وقدره 
هزنا اخلبر الفاجع برحيل قائد العمل 
اإلنساني حضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح أمير البالد، 
مبتهلــني وداعني املولى عــز وجل أن 
يتقبله مع الشهداء والصديقني، وبفقده 
األليم نستحضر مآثر هذا الرجل الكبير 
الذي فقدناه نحــن الكويتيني وفقدته 
األمة العربية واإلسالمية واإلنسانية 
جمعاء قائدا حكيما قاد البالد باحلكمة 
والعقل وببعد النظر وعمل من بواكير 
صباه لتقدم الكويت في جميع املجاالت 
احلضارية وســاهم في إرســاء دعائم 
النهضة الكويتية احلديثة وعمل على 
االرتقــاء باإلنســان الكويتي وخطط 
للكويت حلاضرها ومستقبلها فكانت 
مبادراته السابقة لزمانها واملتجاوزة في 
جغرافياتها حدود الكويت فكان بحق 
قائدا للعمل اإلنساني والكويت مركزا 
للعمل اإلنســاني، ممــا يعكس معاني 
الرســالة اإلنســانية املفعمة بالعطاء 
الكويتي وسجل اخلير الزاخر مبساندة 
اإلنســان أيا كان وفي أحلك الظروف 

واألزمات.
ونســتذكر عطــاءات ســمو األمير 
وتوجيهاته الكرمية بدعم مسيرة العمل 
اخليري داخليا وخارجيا خصوصا مع 
تفشي أزمة «كوفيد-١٩» التي اجتاحت 
العالم وتسببت بكوارث صحية وخلفت 
عشــرات اآلالف من الضحايا وماليني 

اإلصابات عالوة على تداعياتها اخلطيرة 
والواسعة اجتماعيا واقتصاديا.

ومــع بــدء اجلائحة، وجه ســموه 
مختلف أجهزة الدولة باستنفار العمل 
الدؤوب حلماية أهل الكويت وضمان 
صحتهم وسالمتهم وتقدمي املساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية والطبية للدول التي 
اجتاحها الوباء وخلفت وراءها تداعيات 
خطيرة على كل الصعد واملستويات، 
وبهذا الشــأن زخرت وســائل اإلعالم 
بإشــادات دولية واســعة ملقام سموه 
رحمه اهللا، وهي شــهادات وإشــادات 

مستحقة.
وصاحب السمو هو من أرسى مفهوم 
ديبلوماســية العمل اإلنساني املثمرة 
وأتى التكرمي األممي األبرز من نوعه في 
احتفالية شهدتها األمم املتحدة تقديرا 

وعرفانا بهذا الدور املهم.
كما شــارك صاحب السمو شقيقه 
املغفور له الشيخ جابر األحمد اجلابر 
الصبــاح فــي بلورة فكرة وتأســيس 
صندوق األجيــال القادمة الذي عرف 
الكويتيــون حــق قــدره إبــان الغزو 
الصدامي الغاشــم على الكويت والتي 
ســاهمت مدخراته فــي عملية حترير 
الكويت، وبحكمته وبعد نظره السياسي 
ســاهم أيضا فــي تأســيس صندوق 
الكويت للتنمية العربية الذي جتاوز 
إطار مساعداته التنموية الوطن العربي 
ليشمل الكثير من دول العالم، كما أننا 
نستحضر بإجالل مساهمته في إرساء 
قواعد العمل الديبلوماســي اخلليجي 
من خالل دعم مسيرة مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية التي تعتبر بحق 
منوذجا رائعا من منــاذج التوحد في 
املنظومة العربية، كمــا كانت له عدة 
مبادرات في مســاعدة الشــعوب التي 
ابتليت بحروب ال طائل من ورائها وكذلك 
شــعوب الدول الفقيرة، واســتضافت 
الكويــت عدة مؤمتــرات لتحقيق هذا 
الغرض مما جعله يســتحق وبجدارة 

لقب قائد العمل اإلنساني في العالم.
 بفقدنا للمغفور له بإذن اهللا الشيخ 
صباح األحمد الصباح فقدنا أحد بناة 
الكويت احلديثة الذي أسس وساهم في 
إرساء دعائم منظومة دولة املؤسسات 
والتمسك بالعمل بالدستور ووقوفه إلى 
جانب قضايا املرأة، وآخر ما شجع إليه 
هو دخول املرأة حقل القضاء لثقته في 

كفاءة املرأة الكويتية.
إننا أمــام هذه الفاجعــة وفي هذه 
العجالــة ال نســتطيع أن نفــي قائدنا 
اخلالد فــي ذاكــرة الشــعب الكويتي 
دائما حقه من الكلمات، وإننا في فرقة 
املسرح العربي نتقدم للشعب الكويتي 
األصيــل ولألمة العربية واإلســالمية 
ولــكل الدول الصديقة بخالص العزاء 
واملواســاة ونخص آل الصباح الكرام 
بخالص التعازي واملواســاة وحســن 
العزاء، ســائلني املولى العزيز القدير 
أن يعوضنــا عن الراحل الكبير خيرا، 
محتسبني أمرنا للمولى عز وجل وداعني 
لشيخنا وأميرنا وقائد اإلنسانية الراحل 
أن يتغمده املولى القدير بواسع رحمته 
وأن يتقبله مع الشهداء والصديقني وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون.

 نعت جمعية اعضاء هيئة التدريس باملعهد العالي للفنون 
املسرحية في بيان اصدرته سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، وجاء فيه:  «بقلوب مؤمنة راضية بقضاء اهللا وقدره 
تنعى جمعية أعضاء هيئة التدريس باملعهد العالي للفنون 

املسرحية وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى والد اجلميع صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، ونسأل اهللا عز 
وجل أن يتقبله في جنات اخللد وينزله منازل األبرار مخلدا 

ومنعما فيها، إنه على كل شيء قدير».

قال رئيس فرقة املسرح الشعبي ونقيب الفنانني الكويتيني 
د. نبيل الفيلكاوي: مهما نقول ال نفي حق «أبونا الشــيخ 
صباح» القائد احلكيم صاحب القلب الكبير الذي احتضن 
قلبه شــعب الكويت ومن يقيم علــى ارضها، اهللا يرحمه 
ويغفرله ويدخله فسيح جناته واهللا يصبرنا على فراقه.
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اقتصاديون: قائد فّذ بنى صرحًا اقتصاديًا شامخًا.. ورحل مطمئنًا
أسس للكويت ثوابت راسخة ومكانة دولية قادرة على استكمال نهضتها

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد وصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ جابر العبداهللا والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ سالم صباح الناصر وعلي الغامن والشيخ علي العبداهللا والشيخ د.سالم اجلابر والشيخ 
ناصر صباح األحمد خالل افتتاح ملتقى الكويت لالستثمار مارس ٢٠١٨

«قائد فذ بنى صرحا اقتصاديا شامخا يضمن اخلير لكل األجيال».. بهذه الكلمات 
وصف االقتصاديون املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو الشــيخ صباح األحمد عما 
ميثله بالنســبة للكويت، بعد رحلة عطاء حافلة في محراب السياســة واالقتصاد 

والعمل االنساني.
وإن تباينت التعبيرات واألسماء، إال أن اجلميع قد أجمع على ان الكويت فقدت 
أميــرا لــه بصمات واجنازات واضحة في كل ركن من أركان الدولة، أفنى حياته في 
خدمة الوطن وتقوية اقتصاده وســعى جاهدا إلى علوه ورفعته إلى مصاف الدول 

املتقدمة.
والكل شهد بأن املناخ االستثماري الذي أسسه سموه عبر إطالقه لـ«رؤية ٢٠٣٥» 
وحتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي أسس من خالله حجر األساس لبنية 
اقتصاديــة متكاملة وخارطة طريق طويلة املدى لكل اجلهات االقتصادية مبختلف 
قطاعاتها بغية تعزيز الوضع املالي وحتقيق اإلصالح االقتصادي وتنويع مصادر 

الدخل في ميزانية الدولة.

وقال االقتصاديون في تصريحات متفرقة لـ«األنباء» ان أميرنا رحل مطمئنا على 
مســتقبل الكويت التي أسس لها ثوابت راســخة ومكانة دولية قادرة على استكمال 
نهضتها والقيام بدورها اإلقليمي والدولي الفاعل في إرســاء السالم وترسيخ دعائم 
التنمية، وعزاؤنا الوحيد ما قدمه لبلده وأمته من عمل مخلص ودؤوب شهد له العالم.

وأكدوا أن سموه كان صرحا شامخا متحليا دائما باحلكمة واحلنكة وسداد الرأي 
فــي معاجلة األزمات التي واجهتها األمتان العربية واإلســالمية والدفاع عنها، فلم 
تكن جهوده قاصرة على أبناء وطنه في الكويت فقط، ولكنه سخرها خلدمة العرب 
واملســلمني مبا عرف عنه من حب اخلير والنخوة واملؤازرة واملشــاركة الفعالة في 
معاجلة الكثير من القضايا الدولية واإلنســانية وقيامه بدوره املشهود في الدعوة 

الى حوار احلضارات الهادفة الى إشاعة السالم والتعايش بني األمم.
وذكروا أن احلديث عن اإلجنازات االقتصادية التي حققها ســمو الشــيخ صباح 
األحمد - طيب اهللا ثراه - ال تتسع لها الصفحات، مشيرين إلى أن التاريخ سجل 

له بكل تقدير واعتزاز الفترة التي تفانى في عطائه وفي خدمة وطنه وشعبه. 
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نعى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت 
الوطني ناصر الساير رحيل سمو الشيخ 
صباح االحمد، قائال: «ببالغ األسى واحلزن 
ننعى ســمو الشــيخ صباح األحمد الذي 
شــكل رحيله صدمة للعالم بأسره، فلقد 
رحل قائد العمل اإلنساني الذي كان دائما 
داعية للحق والتسامح والسالم، ومجسدا 

لصوت االعتدال واحلكمة».
وأضاف الســاير: «لقد أســس، رحمه 
اهللا، دعائــم لفلســفة جديــدة للعمــل 
الديبلوماســي في العالــم، تقودها روح 
املســؤولية واملصداقية واحتــرام كرامة 
اإلنســان وحقوقــه، إلى جانــب جهوده 
الكبيرة املبذولة في دعم العمل اخليري، 
كما جتاوزت عطاءاته اإلنســانية حدود 
الكويت إلى آفاق إنسانية عاملية، فمسيرة 
سموه ومبا حتفل من اجنازات تاريخية 
مضيئة جعلته، رحمه اهللا، وعن جدارة 
عميدا لديبلوماســية عنوانها الوسطية 
ورجال للسالم قدم الكثير خلير بلده وخلير 
البشــرية وتقدمها، كما كان، رحمه اهللا، 
راعيا ملسيرة التنمية والبناء في الكويت 
خالل السنوات املاضية ورجل العطاءات 
التي ال تنضب واالجنازات التي ال تتوقف».

وشدد على ان املغفور له حمل الكويت 
في قلبه فسكن في ضمائر وقلوب شعبه 
لتشــهد الكويت في عهده قفزات تنموية 
وإجنــازات في مختلــف املجاالت، خلدت 

اسمه في القلوب.
وختم قائال: «رحم اهللا أمير اإلنسانية 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح».

عميد الديبلوماسية

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد املرزوق: 
«ترجل أميــر اإلنســانية وحكيم العرب 
ورحل إلى جوار ربه بعد مسيرة زاخرة 
من العطــاء، ليترك بلدنا واألمة العربية 
واإلسالمية متشحة بالسواد ويخلف فراغا 

كبيرا».
وأضاف املرزوق: «لم يكن سمو الشيخ 
صباح األحمد، رحمــه اهللا، قائدا عظيما 
فحسب، بل كان أبا للجميع وإنسانا وأميرا 
حكيما وصانع سالم وعميدا للديبلوماسية 
العربية، رجل املبادرات احلاضر دوما في 
أقسى الظروف، فبفضل الرؤية السياسية 
العميقة واحلنكة التي كان يتمتع بها نال 
لقب حكيــم العرب، واكتســبت الكويت 
في عهده مكانة وســمعة طيبة ومرموقة 
وحتولت إلى مركز إنســاني وسياســي 

عاملي». 
وختم بالقول: «إننا إذ يحزننا فراق 
أمير اإلنســانية، نســأل اهللا سبحانه 

وتعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته 
ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يحفظ بلدنا من كل ســوء، وأن يخلف 
على صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ويســدد خطاه ويهيئ من أمره 
رشــدا ويرزقه البطانة الصاحلة، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون». 

قائد فريد

وبدوره، أكد رئيس مجلس إدارة بنك 
بوبيان عبدالعزيز عبداهللا الشايع أن 
سمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
األحمد - رحمه اهللا - كان قائدا فريدا من 
نوعه، أجمع اجلميع على حبه واحترامه 
وتقديره فــي جميع أنحاء العالم على 

مدار سنوات حكمه.
وقال الشــايع إن الكويت واألمتني 
العربية واإلسالمية فقدت احد احلكام 
البارزيــن الذين كان لهــم دور واضح 
ومؤثــر في مختلف القضايــا العربية 
واإلسالمية إلى جانب دوره اإلنساني 

العظيم الذي شهد له اجلميع.
وأكد الشــايع انــه علينــا في هذه 
األوقات العصيبة أن نســتذكر وصايا 
سموه، وأن نكون ككويتيني على قلب 
رجــل واحــد ملواجهة التحديــات التي 

تواجهنا.
واختتم الشــايع تصريحه بالدعاء 
للعلي القديــر أن يوفق خلفه صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح في مسيرة حكمه املقبلة، وأن 

يلهمه دوام التوفيق. 

مسيرة زاخرة باخلير 

ومن جهته، نعى الرئيس التنفيذي 

ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام 
الصقر رحيل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، قائال «نعزي 
أنفسنا والشعب الكويتي واألمتني 
العربية واإلسالمية والعالم بأكمله 
لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
أميــر البالد الشــيخ صباح األحمد، 
سائلني املولى عز وجل أن يجزيه خير 
اجلزاء على ما قدمه لشــعبه وأمته 
من أعمال جليلة ومواقف إنســانية 

يشهد لها القاصي والداني».
وأضاف الصقــر «لقد تلقينا نبأ 
الوفاة بقلوب مليئة باحلزن واأللم، 
فقــد كان قائــدا وزعيما فذا تشــهد 
لــه كل احملافل مبواقفــه وإجنازاته 
العظيمة التي قدمها لشعبه ومنطقته 
والعالــم على مــدار حياته الزاخرة 
باخليــر والعطــاء، وال ميكــن أن 
ننســى دور سمو األمير الراحل في 
العديــد مــن املواقف التــي يصعب 
حصرها، إذ استطاع أن يرسي دعائم 
الدميوقراطيــة واالســتقرار ويدفع 
مبســيرة التنمية فــي الكويت، كما 
متكــن بحكمته املشــهود له بها في 
قيادة السفينة إلى بر األمان، وسط 
متغيرات دوليــة وتوترات إقليمية 
غير مسبوقة فأجمع الكويتيون على 

حبه والعالم على حكمته».
وشدد الصقر على أن سمو األمير 
رحمه اهللا، يتركنا اليوم مطمئنا على 
مستقبل الكويت التي أسس لها ثوابت 
راســخة ومكانة دوليــة قادرة على 
اســتكمال نهضتها، والقيام بدورها 
اإلقليمي والدولي الفاعل في إرساء 

السالم وترسيخ دعائم التنمية.

سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد يتسلم من ناصر الساير  وعصام الصقر منوذج فتح اول حساب 
لصاحب السمو بتوقيعه عام ١٩٥٣

ناصر الساير: اإلنسانية تنعى قائدها.. حمل الكويت بقلبه لتحقق قفزات تنموية عديدة
حمد املرزوق: رحل عنا أمير حكيم وصانع سالم وعميد للديبلوماسية العربية 

عبدالعزيز الشايع: قائد فريد.. أجمع اجلميع على حبه واحترامه بجميع دول العالم 
عصام الصقر: قائد أجمع الكويتيون على حبه.. والعالم على حكمته وإنسانيته

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد وصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ومحافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل خالل حفل افتتاح مبنى 
البنك املركزي اجلديد
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قال رئيس مجلس إدارة شركة كميفك 
حمد صالح الذكير ان مســيرة الشــيخ 
صباح األحمد التــي تخللها الكثير من 
التي  االحداث واالجنــازات والبصمات 
ستجعل من اجنازاته ذكرى خالدة على 

مدى العصور.
واضاف ان سمو االمير الراحل جنح 
خالل فترة حياته في لعب دور سياسي 
وديبلوماسي متزن على مستوى املنطقة 
والعالم، وذلك من خالل جهوده الكبيرة 
التي ساهمت في أكثر من مناسبة برأب 
الصــدع بني العديد من الــدول العربية 
واخلليجية، ولعل أقربها دور الوساطة 

في األزمة اخلليجية احلالية.
وأشار الذكير إلى ان لسموه صفحة 
بيضاء في جانــب آخر، اال وهو جانب 
العمل اخليري واالنساني، وليس بأدل 
على ذلك ســوى التكــرمي الذي منحته 
لســموه هيئة األمم املتحــدة في العام 
٢٠١٦ والتي قلدته وســام «قائدا للعمل 
اإلنساني»، جلهوده في مجاالت العمل 
اخليري والدعم اإلنســاني واإلغاثة في 

مختلف أنحاء العالم.
أما على الصعيد احمللي، فقد أسفرت 
جهوده وتوجيهاته في تنفيذ العديد من 
املشاريع العمالقة التي ترتبط مبختلف 
القطاعــات اخلدميــة فــي البــالد، مثل 
مشروع مستشفى جابر وميناء مبارك 
وجســر جابر الذي يربــط بني الصبية 
ومدينة الكويت، كما لعب ســموه دورا 
في الدفع نحو تطوير العديد من الطرق 
الرئيسية وإنشــاء شبكة من اجلسور 
ومشــروع مصفاة الزور ومبنى املطار 
اجلديد واستاد جابر الرياضي، إضافة 
إلى تنفيذ املدن اإلسكانية اجلديدة ومن 
أبرزها مدينة املطالع السكنية العمالقة.

وفي نهاية تصريحــه أعرب الذكير 
عن تعازيه آلل الصبــاح الكرام وألهل 
الكويت أجمعني، سائال للفقيد الرحمة 
والسلوان والدرجات العليا من اجلنة، 
وألهله الصبر والسلوان، وإنا هللا وإنا 

إليه راجعون.

مصاب جلل

بــدوره قــال رئيس احتاد شــركات 
االســتثمار صالح الســلمي ان املصاب 
الذي حل بالكويت هو مصاب جلل ولكن 
عزاءنا الوحيد يتمثل في صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد والشــعب 
الكويتي العظيم ســائلني اهللا عز وجل 
ان تكتمل مســيرة العطاء التي رسمها 
املغفور له الشــيخ صبــاح األحمد وان 
يستمر اســم الكويت خفاقا والمعا في 

احلافل العامليــة والدولية. وأضاف أن 
حصول سموه رحمه اهللا على أرفع وسام 
قبل أسابيع قليلة من وفاته وتكرميه في 
الواليات املتحدة األميركية امنا يعكس 
مدى عظمة وحكمة وأهمية دوره ومكانته 
الرفيعة بني القادة في العالم السيما انه 
لم يتحصل على هذا الوسام سوى عدد 
قليــل من القــادة حول العالــم، متمنيا 
أن يســتمر الذين سيخلفونه من أسرة 
الصباح الكرام بإكمال الطريق املضيء 
الذي رســمه سموه وان يستمر العطاء 
الكبير الذي قدمه للكويت طوال مسيرته 

التي حفلت بإجنازات ال حصر لها.

أياٍد بيضاء 

ومــن جانبه، نعــى بخالص احلزن 
واالسى رئيس احتاد العقاريني توفيق 
اجلراح، وفاة سمو األمير الشيخ صباح 
االحمد، وقال انه قد كرس حياته خلدمة 
وطنه وأمته واإلنســانية بشــكل عام، 
فحققت الكويت في عهده قفزات تنموية 
واقتصادية في كافة املجاالت، وأسهمت 
وســاطاته في حــل العديد مــن أزمات 

املنطقة.
وأضاف أن جهود سمو االمير وأياديه 
البيضاء التي امتدت إلى كافة شــعوب 
العالــم جعلــت منــه قائدا لالنســانية 
يحمل الســالم للعالــم وال يدخر جهدا 
لنجــدة املظلوم، ضاربا فــي ذلك أروع 
األمثلة في البذل والعطاء، حتى أكسب 
الكويت، تلك الدولة الصغيرة، ســمعة 
طيبة ومكانة مرموقة من خالل أعماله 
اإلنسانية التي أفادت باخلير كثيرا من 
الدول والشعوب املنكوبة. وتابع اجلراح 
قوله: ان الشــيخ صباح األحمد اشتهر 
كأحد أبرز الشخصيات السياسية املؤثرة 
في املنطقة والعالم، كما أنه كان يحظى 
مبكانة مرموقة على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي، وذلك ملــا يتمتع به من رؤية 
سياسية عميقة وحنكة بارزة، ساهمت 
في حتقيق السالم واالستقرار في العالم.

وأكد على أن كل من عرف سمو االمير، 
كان يدرك ان سموه كان مفتاحا للخير 
ومغالقا للشــر، فمن جهة كان يحرص 
على عالقات االخوة االسالمية والعربية 
وإصــالح ذات البني، ومــن جهة أخرى 
كان ال يترك بابا للخير إال وطرقه، فكان 
يحرص على إغاثة الضعيف وامللهوف 

ونصرة صاحب احلق واملظلوم.
وتابــع يقول: ان ســموه كان يحمل 
على ظهره هم الكويت والكويتيني طوال 
حياته، حيث حرص سموه على تأمني 
احلياة الكرمية ملواطنيه وتسهيل أمورهم 

علــى كافة االصعدة، كمــا كان حريصا 
على أمن وســالمة مواطنيه في الداخل 
واخلارج، وليس أدل على ذلك من االوامر 
التي اصدرها ســموه ابان أزمة كورونا 
االخيرة والتــي تكللت بتنظيم رحالت 
إلجالء املواطنني الكويتيني من كافة أرجاء 
االرض وإعادتهــم إلى أحضــان ذويهم 
ســاملني غامنني، فرحم اهللا سمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وأحلقه بالصاحلني 
والشهداء والصديقني وألهم أهله وذويه 
الصبر والســلوان، وإنــا هللا وإنا إليه 

راجعون.

حالة استثنائية 

ومن جانبه، قال رائد األعمال الرئيس 
التنفيذي لشركة امتداد داود معرفي: إن 
املغفور له األمير الشيخ صباح االحمد 
شكل حالة استثنائية على الصعيدين 
احمللي والعربي وامتدت بصمته لتشمل 
شــعوبا مختلفة عانت التشرد والعوز 
والفقــر ومن املؤكد ان كلمات بســيطة 
لن تفي اميرنا حقه بعد مسيرة طويلة 
وحافلــة.  وأضــاف لقــد كان املغفــور 
لــه عالمــة فارقة فــي تاريــخ الكويت 
ومســيرتها، كما تــرك بصمة نادرة في 
القضايا اخلليجية العربية لدى الدول 
الشــقيقة، فما تذكر محطات رئيســية 
في تاريخ الدول اخلليجية والعربية اال 
وجتد اسم صباح االحمد محفورا فيها.

وقد ترك سموه بصمة واضحة ايضا 
في امللفات االنسانية وقضايا مساعدات 
الدول والشعوب مضيفا لتاريخ الكويت 
العريق في هذا املجال اشراقات واضحة.
وقــال: «كذلــك حظيت ملفــات عدة 
باهتمام املغفور له اكدت مدى عمق نظرته 
وحكمته في النظرة الى املستقبل، وهنا 
حتضرني املبادرة السباقة لسموه في 
الدعوة لقمة عربية اقتصادية مشتركة 
وأخذه زمام االسبقية الطالق صندوق 
لدعــم وتطوير املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة، برأســمال مليــار دوالر، 
وحرصه علــى دعم الشــباب الكويتي 
والعربي كما كانت لسموه نظرته الثاقبة 
في الدعوة لتأسيس الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات الصغيرة 
واملتوســطة اميانا منه بدور الشــباب 
وحرصه على توفير فرص العمل لهم».

وتابع: «مصابنا أليم يا صاحب السمو 
وال يســعنا في هذه املناسبة اال التقدم 
من صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد والقيادة السياســية واسرة آل 
الصباح الكرام والشعب الكويتي بأحر 
التعازي وإنا اهللا وإنا إليه راجعون».

حمد الذكير: مشاريع عمالقة وطرق وجسور ُنفذت في عهد الشيخ صباح األحمد
صالح السلمي: العالم بأسره فقد قائدًا كبيرًا له مكانة عظيمة ورفيعة بني قادة العالم 

توفيق اجلراح: الكويت حققت بعهده قفزات تنموية واقتصادية في املجاالت كافة 
داود معرفي: كان حريصًا على دعم الشباب الكويتي والعربي وله بصمته الواضحة

ســمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد متوســطا الوزير خالد الروضان وعثمان العيسى وبدر اخلرافي وطالل البحر ومثنى الصالح وخلدون الطبطبائي 
وعبد الرحمن الفيلكاوي وخليفة العجيل واحمد الثنيان وعبد احملسن املزيدي ومحمد العصيمي

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد أثناء استقباله رؤساء احتاد املصارف وشركات االستثمار والصناعيني والعقاريني

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد خالل استقباله رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت السابق علي الغامن بالتزامن مع احتفال «الغرفة» باليوبيل الذهبي 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على إنشائها
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وذلك وفقًا للشروط التالية:
1 - يعتبر نموذج اإلعالن ونموذج اإلقرار والتعهد والمستندات المطلوبة جزءًا ال يتجزأ من كراسة الشروط ومستندًا مرافقًا

      لشروط المزايدة.
2 - أن يكون المتقدم من أصحاب االختصاص ولديه ترخيص تجاري مطابق للنشاط المعلن عنه وأغراضه ساري المفعول يقدم 

      مع المستندات المطلوبة وأن يكون مزاواًل فعليًا للنشاط.
3 - يقدم الطلب علي كراسة الشروط لطلب استثمار النشاط والموقعة من رئيس الجمعية والمختومة بختم الجمعية على كل 
      صفحة مقابل مبلغ ) 1000 د.ك( ألف دينار كويتي فقط وغير قابلة للرد. وذلك اعتبارًا من يوم األربعاء بتاريخ 2020/9/30 

      إلى نهاية دوام يوم الثالثاء بتاريخ  2020/10/13.
4 - يتم تعبئة البيانات في استمارة طلب استثمار النشاط المرفقة بكراسة الشروط من قبل الجمعية على أن تكون البيانات 

      مطبوعة وليست بخط اليد.
5 - يتم تعبئة استمارة طلب النشاط ونموذج اإلقرار والتعهد كاماًل من قبل مقدم العطاء للنشاط المطلوب ، ويقدم في ظرف 

      مغلق ويكتب على الظرف من الخارج اسم النشاط وموقعه على كل عطاء دون االشارة إلى أي بيانات أخرى.  
6 - يلتزم مقدم العطاء بتقديم شيك مصدق واحد بمبلغ )250 د.ك( مائتين وخمسين دينارًا كويتيًا فقط ،  وذلك كتأمين أولي 
      يتم استرداده في حالة عدم الفوز فقط ، مع مراعاة أن هذا المبلغ ال عالقة له بمبلغ التأمين على المحل المستثمر عند التعاقد.

7 - سوف يتم اختيار المتقدم بأعلى دعم مالي للجمعية على أن يقدم الدعم بشيك مصدق واحد. مع مراعاة أال يقل الدعم 
      عن )1000 د.ك( ألف دينار كويتي فقط وذلك حسب القرار الوزاري رقم )16/ت( لسنة 2016 بشان تنظيم العمل التعاوني.

8 - باستثناء الشيك المصدق بقيمة التأمن األولي والشيك المصدق بقيمة الدعم المقدم يُمنع وضع أي شيك آخر في الظرف، 
      وسيتم استبعاد الظرف المخالف.

9 - تودع أظرف الطلبات داخل الصندوق المخصص بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية )حولي – الدائري الرابع( من 
      يوم األربعاء بتاريخ 2020/09/30 حتى يوم الثالثاء بتاريخ  2020/10/13 من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة 3 مساًء.

10 - يجب على من يقع عليه االختيار من المحالت المعلن عنها مراجعة إدارة الجمعية خالل مدة زمنية أقصاها أسبوعان من 

        تاريخ صدور كتاب وزارة الشئون االجتماعية بترسية المحالت على الفائزين وذلك الستكمال اإلجراءات وتوقيع عقد االستثمار، 
        وفي حالة تأخر الجمعية باستدعاء الفائزين يتم مراجعة إدارة التنمية التعاونية في وزارة الشئون االجتماعية بمجمع الوزارات 

        بمنطقة المرقاب لالستفسار.
11 - تطبق أحكام القانون رقم )24( لسنة )1979( والمعدل بالقانون رقم )118( لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية وكافة 

        القوانين والقرارات الوزارية بهذا الشأن.

المستندات المطلوبة داخل كل ظرف:
1 - صورة البطاقة المدنية لصاحب الترخيص.

2 - حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة للرخصة المقدمة.
3 - صورة الترخيص التجاري المطلوب ساري المفعول للنشاط المطروح.

4 - توقيع وتقديم نموذج اإلقرار والتعهد المرفق بكراسة الشروط.
5 - الشيك المصدق الواحد بقيمة التامين األولي )250( دينارًا كويتيًا.

6 - الشيك المصدق بقيمة الدعم المقدم.
7 - إيصال شراء كراسة الشروط مختوم من الجمعية.

8 - كراسة الشروط معبأة بالكامل وموقعة ومعتمدة ومختومة من قبل المستثمر والجمعية.
مع تحيات مجلس اإلدارة

تعلن جمعية عبداهلل المبارك التعاونية عن طرح األنشطة التالية لالستثمار من قبل الغير بناًء على 
موافقة وزارة الشئون االجتماعية رقم )2944( المؤرخة في 2020/07/27 وذلك لألنشطة التالية:

جمعـــية 
�ضاحية عبداهلل المبارك التعاونية

اإعالن طرح اأن�ضطة لال�ضتثمار
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وزراء سابقون: أياٍد بيضاء أكسبته
مكانة مرموقة في قلوب اجلميع

أكد عدد من الوزراء السابقني لـ «األنباء» 
ان رحيل سمو الشيخ صباح األحمد ليس 
مصاب الكويت فحسب، ولكنه مصاب العالم 
العربي واالســالمي على حد ســواء، حيث 
ساهم خالل سنوات حياته في رأب الصدع 
بني الشعوب العربية واالسالمية، االمر الذي 
أكســبه مكانة مرموقة في قلوب املواطنني 
اخلليجيني والعرب، حيث استحق سموه 
هذه املكانة بفضل جهوده وحكمته ونيته 
الصادقة التي اشتهر بها بني الدول والشعوب 

في شتى أنحاء االرض.
وأكدوا ان ســمو الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، له مســاهمات انسانية امتدت 
جلميع انحاء العالم حتى اســتحق سموه 
وبجدارة لقب «أمير االنسانية»، وذلك كله 
بفضــل جهــوده الكبيرة في مجــال العمل 

اخليري ومساعدة الضعيف واحملتاج.

مكانة مرموقة

في البداية، أعرب وزير التجارة والصناعة 
االسبق د.يوسف العلي عن خالص تعازيه بوفاة 
سمو الشيخ صباح االحمد، مؤكدا أن سموه، 
رحمه اهللا، ساهم خالل سنوات حياته في رأب 
الصدع بني الشعوب العربية واالسالمية، االمر 
الذي أكسبه مكانة مرموقة في قلوب املواطنني 
اخلليجيني والعرب، حيث استحق هذه املكانة 
بفضل جهوده وحكمته ونيته الصادقة التي 
اشــتهر بها بني الدول والشــعوب في شتى 

أنحاء االرض.
وأضاف ان جهود سمو الشيخ صباح االحمد 
لم تقتصر على فترة وجوده في احلكم كأمير 
للبــالد، وإمنا امتدت منذ بداية حياته العملية 
وزيرا للخارجية ثم رئيســا ملجلس الوزراء، 
حيث كان دأب سموه، رحمه اهللا، إصالح ذات 

البني ومساعدة احملتاج ونصرة الضعيف.
وأشــار إلى أن البصمات التاريخية التي 
تركها سموه إبان حياته لم تقتصر على العمل 
السياسي فحسب، وإمنا امتدت اياديه البيضاء 
لتشمل العمل اخليري الذي وصلت به الكويت 
إلى أقصى أصقاع االرض، حتى استحق سموه 
وبجدارة لقب «أمير االنســانية»، وذلك كله 
بفضل جهوده الكبيرة في مجال العمل اخليري 

ومساعدة الضعيف واحملتاج.
أمــا على الصعيد احمللــي فقال العلي إن 
سمو الشــيخ صباح االحمد استطاع خالل 
فترة حكمه أن يقود البالد إلى بر االمان في 
أصعب املراحل، وذلك من خالل حكمته التي 
كانت متثل املظلة التي كنا نستظل بها، ومن ثم 

فإن الكويت ستفتقد حكمته وحنكته، السيما 
في ظل الظروف احلالية التي تلم بها منطقتنا 

العربية واإلسالمية في الوقت الراهن.
واختتم العلي بقوله «رحم اهللا سمو الشيخ 
صباح االحمــد، وألهم أهلــه وذويه الصبر 

والسلوان، وإنا هللا وإنا إليه راجعون».
بصمات واضحة

مــن جانبه، عبر وزير التجارة والصناعة 
االسبق عبداحملسن املدعج عن خالص تعازيه 
آلل الصباح الكرام وكل املواطنني بوفاة سمو 
الشــيخ صباح االحمد، مؤكدا أن سموه ليس 
فقيد الكويت فحسب، وإمنا فقيد العالم العربي 

واالسالمي على حد سواء.
واضاف أن سمو الشــيخ صباح االحمد 
كانت له بصمات واضحة في كل املجاالت، كما 
أنه عمل علــى متثيل الكويت في كل احملافل 
الدولية على أكمل وجه، حيث عرفت الكويت 
الكبيرة وسعيه املستمر،  من خالل إجنازاته 
ومساهماته ميينا وشــماال في جميع أنحاء 

العالم العربي واالسالمي.
وأشار املدعج إلى أن لسمو الشيخ صباح 
االحمد مكانة مميزة في قلوب كل الكويتيني، 
متاما كما كان حال أســالفه من قبل، لذا فإن 
فقده قد ادمى قلوب كثيرين ممن عرفوه عن 
قرب، أو ممن كان لــه فضل عليهم دون أن 
يروه، خاصة أنه كان من ضمن الزعماء القالئل 

الذين يشار إليهم بالبنان.
وأعرب املدعج عن خالص تعازيه لصاحب 
الســمو االمير الشيخ نواف االحمد ولكل آل 
الصباح الكرام، متمنيا التوفيق والسداد لسمو 
األمير الشيخ نواف األحمد  في املرحلة القادمة 
وأن ميده اهللا بالصبر والسلوان والعافية، وال 

حول وال قوة إال باهللا.
فاجعة للجميع

بدوره، قال وزير التخطيط االسبق ورئيس 
مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي املوسى 
ان وفاة سمو الشــيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، تعد فاجعة علــى جميع املواطنني وعلى 
االقتصاديني بشكل خاص، كما ان الكويت متر 
بظروف اقتصادية ومرحلة صعبة في الفترة 
احلالية، ونتمنى من الذين ســيقومون بادارة 
شــؤون البالد في الفترة املقبلة احلذو على 
اخلطوات التي قام بها ســموه وتنفيذ رؤيته 
بتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري وتنفيذ رؤية 
٢٠٣٥ جلعل الكويت في مصاف الدول املتقدمة 
عامليا وأن تتمتع باقتصاد متني ومالءة مالية.

يوسف العلي: قاد البالد في أصعب الظروف بحكمة
عبداحملسن املدعج: مساهماته اإلنسانية طالت اجلميع

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد أثناء استقباله وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع 
االستثمار املباشر األسبق د.يوسف العلي ومدير عام هيئة تشجيع االستثمار املباشر الشيخ د.مشعل اجلابر

محمد الصقر: فقدنا رجًال عظيمًا كّرس حياته 
خلدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية واإلسالمية

قال رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويــت محمــد الصقــر: «لقد فقد 
العالــم رجــال عظيمــا، كمــا فقدت 
األمتــان العربية واإلســالمية أحد 
قاداتهــا البارزين كرس جل حياته 
خلدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية 
واإلسالمية، وسخر جهده لتعزيز 
التضامن العربي واإلسالمي والسعي 
للحفاظ على وحدة الصف والكلمة».
وأضــاف الصقر ان ســمو أمير 
البالد الشيخ صباح االحمد رحمه 
اهللا كان صرحا شامخا متحليا دائما 
باحلكمــة واحلنكــة وســداد الرأي 
في معاجلــة األزمات التي واجهتها 
األمتان العربية واإلسالمية والدفاع 
عنها، فلم تكن جهوده قاصرة على 
أبناء وطنه في الكويت فقط، ولكنه 
سخرها خلدمة العرب واملسلمني مبا 
عرف عنه من حب اخلير والنخوة 
واملــؤازرة واملشــاركة الفعالة في 
معاجلة الكثير من القضايا الدولية 

واإلنسانية وقيامه بدوره املشهود 
فــي الدعوة الى حــوار احلضارات 
الهادفة الى اشاعة السالم والتعايش 

بني األمم.

وأكــد الصقر ان االمتني العربية 
واالسالمية والتي آملها هذا املصاب 
اجللل، تستذكر بكل الفخر واالعتزاز 
مواقف سمو أمير البالد الشيخ صباح 

االحمد طيب اهللا ثراه في عهده الزاهر 
من نهضة ومنو وازدهار جعلها تتبوأ 
ما تستحقه من مكانة مرموقة جعلتها 

في مصاف الدول املتقدمة.

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد خالل استقباله الرئيس احلالي لغرفة جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر

مسؤولو الشركات الكويتية: رحل أمير التنمية

أكد عدد من مســؤولي الشــركات 
الكويتية لـ «األنباء» ان سمو الشيخ 
صباح األحمــد، رحمه اهللا، هو قائد 
التنمية ليس في الكويت فحسب ولكنه 
قاد جهود التنميــة في مختلف دول 
العالم من خالل الدعم املالي ومتويل 
املشــاريع التنموية فــي دول عديدة 

حول العالم.
وشددوا على ان الكويت لم تفقد 
اميرها بــل فقد العالم بأســره رجال 
عظيمــا، كما فقدت األمتــان العربية 
واإلسالمية أحد قاداتها البارزين الذي 
كــرس حياته خلدمة وطنه وشــعبه 
وأمتيه العربية واالســالمية، وسخر 
جهــده لتعزيــز التضامــن العربــي 
واالسالمي والسعي للحفاظ على وحدة 
الصف والكلمة ونبذ اخلالف والفرقة 
والتطرف، داعني اهللا ان يرحم سمو 
الشيخ صباح االحمد برحمته الواسعة.

أمير التنمية واإلنسانية

في البداية، قال رئيس مجلس ادارة 
شركة رابطة الكويت واخلليج للنقل 
«كي جي ال» ماهر معرفي «أرفع أكف 
الضراعة إلى املولى عز وجل ان يرحم 
سمو الشيخ صباح االحمد، اللهم اغفر 
له وارحمه واعف عنه واكرم منزله، 
اللهم انقله الى جناتك جنات اخللود 
ال إله إال أنت يا حنان يا منان يا بديع 
السموات واألرض تغمده برحمتك يا 

أرحم الراحمني».
واضــاف «ســمو الشــيخ صباح 
األحمــد، رحمة اهللا عليه، اســتطاع 
مبا قام بــه من اعمــال واجنازات ان 
يحصل وبجــدارة على سلســلة من 
االلقاب االستثنائية، فهو أمير التنمية 
وامير االنسانية مبا حتمله الكلمات من 
معان، حيث شهدت الكويت في عهده 
منوا وازدهارا ورفاهية، كما قام سموه 
بدور ريادي فــي دعم جهود التنمية 
الدولية من خالل التمويل الذي تقدمه 

الكويت بشكل مباشر.
واشار معرفي إلى ان سمو الشيخ 
صباح االحمد، رحمه اهللا، كان يتمتع 
بديبلوماسية وحكمة مكنته من قيادة 
املسيرة في دعم الســالم واملبادرات 
اإلنسانية والتنموية في املنطقة، ولهذا 
فهــو يعتبر «حكيم العــرب»، ولوال 
قيادة سموه وتوجيهاته السديدة لكل 
املؤسسات في الدولة على دعم اجلهود 
الســخية خلدمة العالم بأسره وعلى 
نشر اخلير والسالم في كل بقاع االرض 

ملا وصلنا الى كل تلك االجنازات.

رجل عظيم

من جانبه، قال نائب رئيس شركة 
رابطة الكويــت واخلليج للنقل «كي 
جي ال» د.علي دشــتي ان الكويت لم 
تفقد اميرها بل فقد العالم بأسره رجال 
عظيمــا، كما فقدت األمتــان العربية 

واإلسالمية أحد قاداتها البارزين كرَّس 
جل حياته خلدمة وطنه وشعبه وأمتيه 
العربية واالســالمية، وســخر جهده 
لتعزيز التضامن العربي واالسالمي 
والســعي للحفاظ على وحدة الصف 
والكلمــة ونبــذ اخلــالف والفرقــة 
والتطرف، داعيا اهللا ان يرحم سموه 
برحمته الواسعة. وأضاف دشتي «كان 
رحمه اهللا صرحا شامخا متحليا دائما 
باحلكمة واحلنكة وســداد الرأي في 
معاجلة األزمات التي واجهتها األمتان 

العربية واإلسالمية والدفاع عنها».
وأكــد أن العالــم بأســره آمله هذا 
املصاب اجللل، لتســتذكر بكل الفخر 
واالعتزاز مواقف سمو الشيخ صباح 
االحمد في نبذ الكراهية وادارة املنطقة 
في أسوأ الظروف ووقفته التاريخية 
الشــجاعة التي لن تنســى أبدا إبان 
مســاعدة الدول املنكوبة باحتضانها 
ورعايتهــا وتســخير كل إمكانياتــه 

للمساهمة في راحة الشعوب.
واضاف دشتي ان في عهده الزاهر 
شهدت الكويت نهضة ومنوا وازدهار 
جعلها تتبوأ ما تســتحقه من مكانة 
مرموقــة جعلتها في مصــاف الدول 
املتقدمة، فقد قدم سموه خدمات جليلة 
لالمة االسالمية والعربية واملسلمني، 
اننا نســتذكر جــزءا من هــذه املآثر 
احلميدة والســجايا الرفيعة للفقيد، 
فإننــا ال منلــك اال أن نســأل الباري 
جل وعال أن يتغمده بواســع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته مع الشهداء 

والصاحلني.

قائد عظيم

بدوره، قــال رئيس مجلس ادارة 
«كي جي ال لوجستيك» فهد الغيص 
«نسأل املولى تبارك وتعالى أن يسكن 
والدنا سمو الشيخ صباح االحمد جنات 
اخللد، إزاء هذا املصاب اجللل نتقدم 
بخالص العزاء واملواساة من األمتني 
العربية واالسالمية»، واضاف أن األمة 
فقدت قائــدا عظيما بارزا قدم الكثير 
لوطنه وأمته، وكان منوذجا لإلخالص 
والصدق وااللتــزام بالقيم واملبادئ 
ورمزا للشهامة واحلكمة في مواقفه 

وأدواره كافة.

مواقف مشرفة

من جهته، اعرب مدير عام الشركة 
الكويتيــة لتعليــم قيادة الســيارات 
يوسف دشتي عن حزنه لرحيل القائد 
العربي واالسالمي سمو امير االنسانية 
وســمو امير التنمية الشــيخ صباح 
االحمد، رحمه اهللا، داعيا اهللا تعالى أن 
يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته.

وقــال ان مواقف ســموه على كل 
الصعد اخلليجية والعربية والدولية 
كانت مشرفة وناصعة وتدل على ما 
كان يتمتع به من مشاعر اخوية وحنكة 

سياسية وقدرة على معاجلة الكثير 
من االزمات التي مر بها العالم العربي 
طوال فترة وجوده في احلكم، كما ان 
مواقفه املتميزة في كل شؤون مجلس 
التعاون لدول اخلليــج العربية كان 
لهــا دور بارز ولعــب دورا كبيرا في 
املنطقة وتأمني استقرارها، مبينا ان 
تلــك املواقف كانت تصــب دائما في 
مصلحة دول املجلس وســاهمت في 
استقرار هذه الدول وامنها وسالمتها.

واضاف دشــتي ان مواقف ســمو 
الشــيخ صبــاح االحمــد، رحمه اهللا 
واســكنه فســيح جناته، مشهود لها 

في احملافل العربية والدولية كافة.
وأكــد ان الــدول العربيــة ودول 
العالم االسالمي وســائر دول العالم 
وشــعوبها ال ميكن أن تنســى فضل 
ســموه واياديه البيضاء ومشاريعه 
االنســانية املستمدة من قيم االسالم 
واملبــادئ االنســانية، حيــث كان له 
دور طليعــي دائم ومبــادرات كثيرة 
في املنطقة والعالم وعلى كل الصعد 
واملستويات دون اي استثناء، مضيفا 
ان ذلك الدور وتلك املبادرات ستظل 
محفورة في ذاكرة الدول والشــعوب 
على مر الســنني والعقود وســتبقى 
عالمة مضيئة في التاريخ سياســيا 

وانسانيا.

بر األمان

بدوره، أعرب صاحب ومدير شركة 
الباسل للرخام «سابقا» حسن محمد 
فارس عن حزنه الكبير لوفاة ســمو 
الشيخ صباح االحمد، مؤكدا أن سموه، 
رحمه اهللا، استطاع خالل فترة حكمه 
أن يقود البالد إلى بر االمان في أصعب 
املراحل، وذلك من خالل حكمته التي 
كانت متثل مظلة يستظل بها اجلميع 

في املنطقة.
وتقدم بالتعــازي إلى آل الصباح 
الكرام وعموم أبناء الشعب الكويتي 
ومن سعادة الشيخ فيصل النواف أحمد 
الصباح وألسرة «األنباء» والصحافة 
الكويتية، واختتم فارس بقوله «رحم 
اهللا سمو الشيخ صباح االحمد، وألهم 
أهله وذويه الصبر والســلوان، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون».

دور محوري

من ناحيته، اكد رئيس مجلس إدارة 
شركة املنظومة العقارية فيصل العمر 
ان سمو الشيخ صباح األحمد لعب دورا 
محوريا في تأسيس وإرساء العديد من 
املشروعات واملؤسســات االقتصادية 
التنموية الكبرى التي جسدت مستوى 
عاليا مــن التزام ســموه، رحمه اهللا، 
بقضية ازدهار الوطن وتنمية املواطن 
وحل املشكالت بأسلوب علمي وعملي 
يراعــي فيــه اتخــاذ أفضل القــرارات 
واحللول استنادا إلى رؤية اقتصادية 

وتنموية واضحة.
وأضــاف العمــر: لقد كان ســموه، 
رحمه اهللا، رجال سياسيا واقتصاديا 
من الطــراز األول، وفي عهده واصلت 
الكويت مسيرة النهضة، وجتسد ذلك 
في مشاريع ضخمة، من أبرزها مدينة 
صباح األحمد البحرية ومستشفى جابر 
وميناء مبارك وجســر جابــر، كما مت 
تطويــر العديد من الطرق الرئيســية 
وإنشــاء شبكة من اجلسور ومشروع 
مصفــاة الزور ومبنى املطــار اجلديد 
وستاد جابر الرياضي، إضافة إلى تنفيذ 
املدن اإلســكانية اجلديدة ومن أبرزها 
مدينة املطالع، وجتلى حرص ســموه 
على رعاية مصالح الشعب في العمل 
علــى إقرار قوانني مهمــة، منها قانون 
حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة، الذي 
صدر عام ٢٠١٠، ليكفل حقوق املعاقني 
من الكويتيني، وأبناء الكويتية من غير 
الكويتي في مجاالت الرعاية الصحية 
الوظيفيــة.  والتعليميــة واحلقــوق 
وتعددت مبادرات سموه املعبرة عن حبه 
ألبناء هذا البلد وشعوره باحتياجاتهم، 
ومنهــا املكرمة األميريــة التي أثلجت 
صدور الكويتيني عام ٢٠١١، حني تكرم 
سموه مبنح مبلغ ألف دينار لكل مواطن، 
إضافة إلى املواد التموينية ملدة ١٤ شهرا، 
ما أضاف الى فرحة االحتفاالت الوطنية 
مذاقــا خاصا لــدى املواطنني، وجتلى 
حرص سموه على رعاية مصالح الشعب 
فــي العمل علــى إقرار قوانــني مهمة، 
منها قانــون حقوق ذوي االحتياجات 
اخلاصــة، الذي صدر في ٢٠١٠، ليكفل 
حقوق املعاقني مــن الكويتيني وأبناء 
الكويتية من غير الكويتي في مجاالت 
الرعاية الصحية والتعليمية واحلقوق 
الوظيفيــة، ومبوجبه أنشــئت الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة التي يبلغ 
عدد املسجلني لديها اكثر من ٥٢ ألفا.

وتابــع العمر: توفــر الهيئة لذوي 
اإلعاقة الترتيبات التيسيرية واخلدمات 
التعليميــة والتأهيليــة والتربويــة 
والوسائل التعليمية، كما تقوم بتأهيل 
وتشــغيل ذوي اإلعاقــة فــي اجلهات 
احلكومية واألهلية والقطاع النفطي، 
وتعمل على توفير الرعاية الســكنية 
لذوي اإلعاقة وتصــرف املزايا املالية 
التي تكفل لهم احلياة الكرمية. انطالقا 
من إميان ســموه بأن «ثــروة الكويت 
احلقيقية أبناؤها»، كان الشباب مركز 
االهتمام لصنع املستقبل املأمول، فلم 
تدخر الدولة وسعا في العناية بالتعليم، 
وابتعاث املتفوقني من ابنائها الستكمال 
دراســتهم العليا في اخلارج، وتوفير 
الوســائل والبرامج لتدريب الشــباب 
وتوجيه طاقاته االبداعية الى ســوق 
العمل، وحث سمو األمير الشباب على 
التسلح بالعلم احلديث في عصر الثورة 
املعلوماتيــة، داعيا الــى حتقيق نقلة 

نوعية في نظامنا التعليمي.

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد خالل حضوره حفل تدشني مبنى الركاب اجلديد رقم (٤) في مطار الكويت الدولي

ماهر معرفي: دور ريادي في دعم جهود التنمية الدولية وتقدمي متويالت مباشرة للدول املختلفة
س حياته خلدمة وطنه وشعبه وأمتيه العربية واإلسالمية علي دشتي: فقدنا قائدًا عظيمًا كرَّ

يوسف دشتي: مواقف مشّرفة وناصعة تدل على مشاعره األخوية وحنكته السياسية
فيصل العمر: ساهم في انفتاح البالد على العالم جتاريًا واقتصاديًا لتواصل الكويت مسيرة نهضتها
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سمو االمير الراحل الشيخ صباح االحمد يتسلم درعا تذكارية من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 
ويبدو مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكرمي تقي بعد شرح مشروع الساملي والشدادية

صناعيون: الصناعة الكويتية
لن تنسى جهود سموه بدعمها

نعــى رئيــس احتــاد الصناعــات 
الكويتية حســني اخلرافي سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد بقوله: فقدت 
الكويت والعالم شخصية فذة تتسم 
باملروءة واحلكمة والفطنة، فضال عن 

كونه قائدا إنسانيا بامتياز.
وأضاف أنه يحســب لسمو األمير 
الراحــل تطبيقه للقانــون إلى جانب 
جهوده احلثيثة في حفظ أمن واستقرار 
البالد، معربا عن خالص تعازيه ألسرة 
الصباح الكرام وجميع أهل الكويت في 

هذا املصاب اجللل.
وأكــد اخلرافــي علــى أن الكويت 
والكويتيني لن ينســوا ما حيوا تلك 
االبتسامة املشرقة التي لم تكن تفارق 
محيا ســمو األمير، كمــا أن الصناعة 
الكويتية لم تنس جهوده (رحمه اهللا) 
في دعــم الصناعة ليــس خالل فترة 
حكمه فحســب، وإمنــا حتى وقت أن 
كان رئيسا للوزراء، حيث كان سموه 
يحث الوزراء كل في مجاله لالهتمام 
بالقطاع الصناعي وتوفير كل ما من 
شأنه إعالء راية الصناعة الكويتية.

وأعرب اخلرافي عن خالص تعازيه 
لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد الذي كان مرافقا دائما لسموه 
طوال مســيرة حكمه، ســائال اهللا أن 
ميده بالصحــة والعافية، وان يكون 
خير خلف خلير سلف..و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).

ومن جانبه، أعرب مدير عام الهيئة 
العامــة للصناعة عبدالكرمي تقي عن 
خالص تعازيه بوفاة صاحب السمو 
الشــيخ صباح األحمد، قائال: «إنا هللا 
وإنا إليه راجعــون، عظم اهللا أجرنا 
وأجركم وأجر الكويت والعالم أجمع 
بوفاة أميرنا وقائد اإلنسانية، نسأل 
اهللا أن يتغمد روحه جنان اخللد، حيث 
كان أبا للجميع ومعلما قبل أن يكون 

قائدا مميزا يحترمه العالم أجمع».
وأضاف: كما أن أمير اإلنسانية له 
الفضل املباشر على تشكيل االقتصاد 

اجلديد مــن خالل القطــاع الصناعي 
ودعمــه في جميع احملافل حرصا من 
ســموه على إنشــاء دولة قائمة على 

اقتصاد االنتاج والتنوع.
رحــم اهللا األمير القائد وأســكنه 
فســيح جناتــه، وألهم أهلــه الصبر 
والسلوان، وخالص عزائنا لصاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وآلل الصباح الكرام، وأســأل اهللا أن 
يدمي األمن واألمان على بلدنا احلبيب، 
وأن يجعــل الكويت واحة أمن وأمان 

دائما وأبدا.

حسني اخلرافي: كان داعمًا للصناعة والصناعيني قبل وأثناء فترة حكمه

عبدالكرمي تقي: كان أبًا للجميع ومعلمًا قبل أن يكون قائدًا يحترمه العالم أجمع

سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد وصاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد يتوسطان رئيس واعضاء مجلس ادارة احتاد الصناعات الكويتية
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عماد سلطان: أدار دفة السفينة بكل حكمة واقتدار.. وسيترك فراغًا كبيرًاهاشم هاشم: قائد فذ بنى صرحًا اقتصاديًا شامخًا يضمن اخلير لكل األجيال 

مسؤولون نفطيون: بصمات سموه واضحة في القطاع النفطي

أعرب مسؤولون نفطيون 
لـــ «األنبــاء» عــن حزنهم 
الشديد لوفاة سمو الشيخ 
صباح األحمد، مؤكدين أن 
فترة حكمه للبالد شــهدت 
طفــرات  الكويــت  فيهــا 
نفطية كبيرة على مستوى 
املشاريع العمالقة، لتصبح 
من الدول الرئيسية ضمن 
خارطة النفط بالعالم، فقد 
حرص سموه على االهتمام 
بالقطــاع النفطي وجنحت 
الكويت فــي تعزيز دورها 
في اكتســاب مكانــة رائدة 
ومتميــزة كمصدر موثوق 
في اإلمدادات إلى األســواق 

العاملية وبانتظام.
الكويــت  إن  وقالــوا 
أصبحت فــي عهده صوتا 
معتــدال للحكمة والتوازن 
النفطيــة  فــي املنظمــات 
العاملية واإلقليمية. وقال 
املســؤولون إن بصمــات 
سموه واضحة في القطاع 
النفطي، مشددين على أن 
السياسة النفطية للكويت 
لــن تتغير، حيث تســير 
عمليات اإلنتاج والتكرير 
بصــورة طبيعية وبنفس 

معدالتها اليومية.

بصمات واضحة 

البدايــة، وصــف  فــي 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
البترول الكويتية م.هاشم 
هاشــم وفاة ســمو الشيخ 
صبــاح األحمــد بالمصاب 
الجلــل للكويــت واألمتين 

التي حققها المغفور له ال 
تتسع لها الصفحات، مشيرا 
إلــى أن التاريخ ســجل له 
بكل تقدير واعتزاز الفترة 
التي تفانى في عطائه وفي 
خدمة وطنه، مبينا انه كان 
راعيا للمجتمع الكويتي في 
أصعب األوقات التي مر بها 

في تاريخه المعاصر.
القطاع  وعلى مستوى 
النفطــي، قــال هاشــم إن 

صوت العقل والحكمة في 
المنطقــة ومرجعا لتهدئة 
المواقف النفطية بين الدول 
المنتجة في منظمة الدول 
المصدرة للنفط «أوپيك». 

قيادة السفينة بحكمة

من جانبه، قال الرئيس 
التنفيــذي لشــركة نفــط 
الكويت عماد ســلطان إن 
الكويت فقدت قائدا ووالدا 

عزيزا على قلوب الكويتيني، 
مشيرا إلى أن سمو الشيخ 
صباح األحمد يرحمه اهللا 
وبفضل حنكته السياسية، 
حفظ الكويت من مشــاكل 
كبيــرة مرت بهــا كل دول 
املنطقة لينجــح في إدارة 
سفينة القيادة بكل حكمة 
واقتدار، وأضاف أن فقدان 
الكويت للمغفور له بإذن 
اهللا األمير الراحل، سيترك 

فراغا كبيرا بفضل حكمته 
وحكمه الرشيد.

وتابــع ســلطان «كان 
ســموه رحمــه اهللا يضع 
الكويت دائما نصب عينيه 
وكان على الــدوام يتطلع 
الى حتقيق أفضل األداء في 
جميع املؤسسات، واستطاع 
أن يترك بصمات واضحة 
القطــاع  علــى مســتوى 
النفطي، خاصة في شركة 

نفط الكويت».

تشجيع العمل العربي 

من جهتــه، نعى األمني 
العــام ملنظمــة األقطــار 
العربية املصدرة للبترول 
(أوابك) علي سبت بن سبت، 
سمو الشيخ صباح األحمد 
رحمه اهللا، الذي انتقل إلى 
جوار ربه، مستذكرا املآثر 
الكبيــرة للفقيــد الراحــل 
في دعم وتشــجيع العمل 
العربي املشترك السيما في 
مجال الصناعة البترولية، 
حيث ساهم املغفور له في 
دعم أعمال منظمة األوابك 
منذ تأسيسها في ٩ يناير 
١٩٦٨ واســتضافة الكويت 
للمقر الدائم ملنظمة األوابك 
التاريخ. وتقدمي  منذ ذلك 
كل أشــكال الدعــم املمكن 
للمنظمة ملمارسة نشاطها 
الهيئات  باعتبارهــا أحــد 
الديبلوماسية، حيث كان 
سموه يشغل آنذاك منصب 
وزير اخلارجية في الكويت.

وتقدم بن سبت بخالص 
العزاء باســمه ونيابة عن 
جميــع العاملــني باألمانة 
العامــة ملنظمــة األقطــار 
العربية املصدرة للبترول 
(أوابك) ألسرة آل الصباح 
الكويتي بأحر  وللشــعب 
التعــازي، ســائال املولــى 
القدير أن يســكن الراحل 
الكبير فســيح جناته وأن 
يلهــم الشــعب الكويتــي 

الصبر والسلوان.

المغفــور له بــإذن اهللا له 
بصمات واضحة في إحداث 
طفرة كبيرة على مستوى 
النفطي  القطــاع  تطويــر 
وفي تنفيذ مشاريع نفطية 
ضخمة لتصبح الكويت من 
الدول الرائــدة عالميا في 

تنفيذها.
واختتم هاشــم حديثه 
قائــال: تميزت الكويت في 
عهد سموه بأنها أصبحت 

الكويت أصبحت في عهده مصدراً موثوقاً لإلمدادات النفطية العاملية

املغفور له بإذن اهللا سمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل تدشينه تصدير اول شحنة من النفط اخلفيف بحضور م.بخيت الرشيدي ونزار العدساني وجمال جعفر ومناحي العنزي

سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد متوسطا الشيخ احمد العبد اهللا وفاروق الزنكي واسعد السعد وعددا من قياديي شركة البترول الوطنية خالل حفل الشركة مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ لتأسيسها

العربية واإلسالمية باعتباره 
قائدا فذا.

وقال هاشم إن الطفرة 
االقتصادية التي شــهدتها 
الكويت إبان حكم المغفور 
له يشهد لها القاصي والداني 
في بناء صــرح اقتصادي 
شــامخ يضمن الخير لكل 
األجيال الحالية والمقبلة.

وذكــر أن الحديــث عن 
اإلنجــازات االقتصاديــة 

باركيندو: سموه كان من أشد املدافعني عن منظمة «أوپيك»
أعرب األمني العام ملنظمة الدول املصدرة 
للنفط (أوپيك) محمــد باركيندو وموظفو 
األمانة العامة للمنظمة عن تعازيهم اخلالصة 
لقيادة وشعب وحكومة الكويت بوفاة املغفور 

له بإذن اهللا سمو الشيخ صباح األحمد.
واشار باركيندو في بيان إلى حياة سمو 
الشيخ صباح األحمد، مؤكدا أنها كانت مليئة 
بالعطاء منذ بداية مشواره السياسي، وخاصة 
منذ توليه وزارة اخلارجية ورئاسة مجلس 
الوزراء ثم أميرا منذ عام ٢٠٠٦. كما لفت الى 
اإلجنازات التي خلد بها سموه الكويت بفضل 
مواقفه الثابتة ومشورته احلكيمة في توجيه 
البالد في الداخل وفي خدمة منطقة اخلليج 
والوطن العربي ومســاهماته احلكيمة في 
حل العديد من النزاعات االقليمية والدولية.

كما ركز األمني العام لـ«اوپيك» في بيانه 
على األعمال اإلنسانية لصاحب السمو مما 
جعله يحظى بتقدير قادة عامليني مثل الرئيس 
األميركي األسبق جيمي كارتر واألمني العام 
السابق لألمم املتحدة بان كي مون واألمني 

العام احلالي لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
وغيرهم. وقال باركيندو ان وفاة سمو الشيخ 
صباح األحمد تعد حدثا أليما له شخصيا 
مستذكرا باعتزاز اجتماعاته مع سموه على 
مدى الســنوات األربع املاضية منذ توليه 

منصب األمني العام ملنظمة «أوپيك».
وقال في هذا الصدد «ان ســموه كان 
دائما كرميا بوقته ويستقبلني كلما دعت 
احلاجة ويسمح لي أن انهل من ينبوع حكمته 
وخزان معرفته الغني وكان مثاال للتواضع 
ومن اشد املدافعني عن منظمة أوپيك». واشار 
الى ان سموه لعب دورا فريدا بشكل خاص 
في كســر اجلمود في عام ٢٠١٦ الذي مهد 
الطريق التفاقية ڤيينــا التاريخية في ٣٠ 
نوفمبر ٢٠١٦ وإعالن التعاون بني املنتجني 
للنفط من داخل «أوپيك» وخارجها في ١٠ 
ديسمبر ٢٠١٦. وأشاد باركيندو في ختام 
بيانه بديبلوماسية سموه رفيعة املستوى 
وباألدوار النشــيطة والبناءة للغاية حتى 

املغفور له مستقبال األمني العام ملنظمة الدول املصدرة للبترول (أوپيك) د.محمد باركيندو بحضور أنس الصالحانتقل إلى جوار ربه.



االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
69 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

حزن في البورصة على رحيل أمير اإلنسانية
استقبلت بورصة الكويت 
صباح أمس األخبار عن وفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو الشيخ صباح األحمد 
(قبيل اإلعالن الرسمي من 
الديوان األميري) كالصاعقة، 
حيث منيت بخسائر فادحة 
على مستوى كل املؤشرات، 
وذلــك على وقع اســتمرار 
عمليات جني األرباح لليوم 
الرابع على التوالي، إال أنها 
كانت أكثر حدة في جلسة 

أمس.
وشــملت عمليات جني 
األربــاح األســهم القيادية 
واملتوسطة والصغيرة في 
السوقني األول والرئيسي، 
وجاءت عمليات التصريف 
بعد مكاسب الفتة حققتها 
الكثيــر مــن األســهم فــي 

اجللسات األخيرة.
إذ هبــط املؤشــر العام 
 ٪٢٫٢ بنســبة  للســوق 
نقطــة   ١٢١ بخســارته 
ليتراجع إلى ٥٤٤٥ نقطة، 
كما انخفض السوق األول 
بنســبة ٢٫٢٪ محققــا ١٣٥ 
نقطة خســائر ليصل إلى 
٦٠٢٠ نقطة، وتراجع كذلك 
مؤشــر الســوق الرئيسي 
بنسبة ٢٫١٪ بخسارته نحو 
٩٥ نقطة ليصل إلى ٤٣٠٣ 

نقاط.
وجتلت خسائر املؤشرات 
بهــذا الشــكل الالفــت فــي 
انخفاض القيمة الســوقية 
للبورصة بشــكل كبير، إذ 
خسرت البورصة نحو ٧٠٦ 
ماليني دينار تشــكل ٢٫١٪، 
وتراجعت القيمة السوقية 
لبورصة الكويت أمس إلى 
٣١٫٦٢ مليار دينار تراجعا 
من ٣٢٫٣١ مليار دينار أول 

من أمس.
وقفزت سيولة السوق 
بجلسة امس بنسبة ١٦٧٪ 
ببلوغها ١٠٤ ماليني دينار 
ارتفاعــا مــن ٣٨٫٩ مليون 
دينــار فــي اجللســة التي 
سبقتها، ومتركزت السيولة 
حــول أســهم بيتــك الذي 
استحوذ على ٢٧٫٨ مليون 
دينار من السيولة متراجعا 
٢٫٤٪ من قيمته السوقية، 
تاله الوطني مستحوذا على 

أعيان من السوق الرئيسي 
علــى ٤٫٦ ماليني دينار من 
الســيولة وحقق انخفاضا 
الفتــا في قيمته الســوقية 

بنسبة ٩٫٨٪.
وزادت كميــات التداول 
بنحو ٦٩٫٥٪ لتصل أحجام 
التداول إلى ٥٤٥٫٥ مليون 
ســهم مقابل ٣٢١٫٩ مليون 

سهم بجلسة أول من أمس. 
وسجلت مؤشرات ١١ قطاعا 
تراجعا بصدارة «املنافع» 
 ،٪٣٫٩ انخفــض  الــذي 
يليــه «الصناعــة» بواقع 
٣٫١٪، بينمــا كان «الســلع 
االستهالكية» القطاع الوحيد 
الــذي غرد خارج الســرب 
وحقق مكاسب بنسبة ٠٫٢٪.

تكبدت خسائر بـ ٧٠٦ ماليني دينار في جلسة أمس 

١٤٫٢ مليون دينار متراجعا 
بنسبة ١٫٩٪، تاله أهلي متحد 
باستحواذه على ٥ ماليني 
دينار محققا تراجعا بنسبة 
٢٫٩٪ من قيمته السوقية، 
ثم أجيليتــي بقيمة تداول 
٤٫٩ ماليــني دينار وتراجع 
في قيمة الســهم السوقية 
بنسبة ٣٫١٪، واستحوذ سهم 

«احتاد املصارف»: البنوك تعطل أعمالها ٣ أيام 
وتستأنف الدوام األحد املقبل

أعلن احتاد مصارف الكويت عن تعطيل البنوك الكويتية ألعمالها ملدة ٣ أيام اعتبارا 
من أمس الثالثاء املوافق ٢٩ ســبتمبر وحتى اخلميس ١ أكتوبر ٢٠٢٠، على أن يستأنف 
الدوام الرسمي األحد املوافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٠، وذلك نظرا للمصاب اجللل بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى حضرة صاحب الســمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، وبناء على 

قرار مجلس الوزراء باإلعالن الرسمي للحداد.



خليفة بن زايد: فقدنا زعيمًا من أبرز أبناء األمتني العربية واإلسالمية.. أعطى الكثير لشعبه وأمته ودافع عن قضايا العروبة واإلسالم بصدق وإخالص

متيم بن حمد: فقدنا برحيله قائدًا عظيمًا وزعيمًا فذًا اتسم باحلكمة واالعتدال وُبعد النظر وكّرس حياته خلدمة وطنه وأمته والدعوة إلى احلوار والتضامن

هيثم بن طارق: ساهم بحنكته وبصيرته في إرساء منظومة العدلحمد بن عيسى: كان قائدًا حكيمًا كّرس حياته خلدمة شعبه وأمته واإلنسانية 

محمد بن راشد: رحم اهللا أب الكويت احلاني.. وقلب اخلليج النابض.. وأمير اإلنسانية النبيل الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح الذي أكرم شعبه

محمد بن زايد: رحم اهللا الوالد والقائد العربي الكبير رجل احلكمة والتسامح والسالم.. ستظل مواقفه التاريخيةخالدة في ذاكرة األجيال 

اخلليج العربي ينعى «القائد الفذ ومنارة اإلنسانية»

نعى صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين 
املغفور له بإذن اهللا سمو الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح، وأمر 
بإعالن احلــداد وتنكيس االعالم 

لثالثة أيام.
وأصــدر الديــوان امللكي في 

البحرين بيانا جاء فيه:
ينعــى ملــك البــالد صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيســى آل 
خليفة ملك البالد املفدى املغفور له 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه 
بعد عمر حافل بالعطاء واإلجنازات 
في خدمة شــعبه وأمته العربية 
واإلســالمية ونصــرة قضاياها، 
وقــد كان رحمه اهللا قائدا حكيما 
كرس حياتــه في خدمة شــعبه 
وأمته وخدمة اإلنسانية معربني 
عن خالص تعازينا إلى إخواننا 
أســرة آل الصبــاح املالكة الكرام 

وشعب الكويت العزيز.
إن مملكة البحرين التي آملها هذا 
املصاب اجلسيم لتعرب عن خالص 
تعازيها وصادق مواســاتها إلى 
أسرة آل الصباح الكرام وحكومة 
وشعب الكويت، داعيا املولى عز 
وجــل أن يتغمد الفقيد بواســع 
رحمته ويســكنه فســيح جناته 
ويلهم أسرة آل الصباح والشعب 
الكويتي الشقيق الصبر والسلوان. 

إنا هللا وإنا إليه راجعون».
وبناء على أمر امللك حمد بن 
عيســى فقد صدر قرار جاء فيه: 
حــدادا علــى روح الفقيد الراحل 
املغفور له ســمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح يعلن احلداد 
الرسمي وتنكيس األعالم في مملكة 

البحرين ملدة ثالث أيام.
ونعى رئيس مجلس الوزراء 
البحريني األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة أخاه فقيد األمتني العربية 
واإلسالمية ســمو األمير الراحل 
املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 

صباح األحمد.
ونقلت وكالة أنباء البحرين 
(بنا) عن األمير خليفة بن سلمان 
القول انه بوفاة سمو الشيخ صباح 
األحمــد اجلابــر الصبــاح فقدت 
األمتان العربية واإلسالمية جمعاء 
قائدا حكيما اثرت مسيرته العطرة 
باخلير والنماء والتقدم في بلدنا 
العزيز الكويت، كما رسخت مسيرة 
مجلــس التعاون لــدول اخلليج 
العربية، وكانت خطواته، رحمه 
اهللا، داعما قويا للحقوق العربية 
وسندا جلهود األمن واالستقرار 

في املنطقة.
وأضــاف: اننــا اذ نعبــر عن 
صادق تعازينا ومواساتنا لعموم 
أسرة آل صباح الكرام وللشعب 
الكويتي الشقيق الذي فقد بوفاته 
قائدا وأبا حكيمــا عطوفا واميرا 
لإلنسانية، نضرع الى املولى عز 
وجل ان يتغمد أخانا الراحل بواسع 
رحمته وان يجعل مثواه اجلنة لقاء 
ما قدمه لوطنه ولشعبه ولألمتني 
العربية واإلسالمية ولإلنسانية 
جمعاء مــن خدمات جليلة خالل 
مسيرته احلافلة واملباركة والتي 
سيســطرها التاريخ بأحرف من 

نور.
ودعا اهللا عز وجل ان يحفظ 
الكويت وقيادتها وشعبها الشقيق 
مــن كل شــر وأن يلهمهم جميعا 

الصبر والسلوان..
وأصدر ديوان البالط السلطاني 
بيانا جاء فيه «إميانا بقضاء اهللا 
وقــدره، وبتأثــر وحــزن بالغني 
تلقى حضــرة صاحــب اجلاللة 
السلطان هيثم بن طارق املعظم 
نبــأ وفاة أخيه املغفــور له بإذن 
اهللا تعالى ســمو الشيخ صباح 
األحمد، حيث كان الفقيد الراحل 
أحد القادة العرب الذين ساهموا 
بحنكتهم وبصيرتهم في إرســاء 
منظومة العدل واإلنســانية وإن 
السلطنة بفقدانه فإمنا تفقد أخا 

عزيزا محبا».
وقــد أصدر جاللة الســلطان 
أوامره الســامية بإعــالن احلداد 
الرسمي وتنكيس األعالم، وتعليق 
العمــل فــي القطاعــني احلكومي 
واخلــاص ملدة ثالثة أيــام ابتداء 
من اليوم، على أن يستأنف الدوام 

الرسمي يوم األحد املقبل.
وأضاف البيان «وإذ تشــارك 
السلطنة قيادة وحكومة وشعبا 
األشــقاء في الكويت أحزانهم في 
مصابهم اجللل، لتدعو اهللا سبحانه 
وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض 

عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم 
األسرة احلاكمة الكرمية والشعب 
الكويتي الشقيق واألمتني العربية 
واإلسالمية الصبر والسلوان. إنا 

هللا وإنا إليه راجعون».
وأمر سمو الشيخ متيم أمير 
دولة قطر بإعالن احلداد في الدولة 
ملدة ثالثة أيام وتنكيس األعالم.

ونقلت وكالة االنباء االماراتية 
«وام» عن وزارة شؤون الرئاسة 
بيانا جاء فيه «بسم اهللا الرحمن 
الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا 
وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظــه اهللا، املغفور له 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه.

إننا فــي دولة اإلمارات فقدنا 
برحيل سمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح زعيما من أبرز أبناء 
األمتني العربية واالسالمية أعطى 
الكثير لشــعبه وأمته ودافع عن 
قضايا العروبة واإلسالم بصدق 
وإخــالص، وكان من رواد العمل 
اخلليجي املشــترك وأســهم مع 
إخوانه القادة في تعزيز مسيرة 
مجلــس التعاون لــدول اخلليج 
العربيــة. وإذ نعرب عن خالص 
تعازينا آلل الصباح الكرام ولشعب 
دولة الكويت الشقيقة في الفقيد 
الكبير سمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، فإننا نؤكد ثقتنا 
الكاملة في نفاذ بصيرة وصالبة 
وقدرة شعب دولة الكويت وقيادته 
احلكيمة كعهدنــا بها على إكمال 
املســيرة املظفرة لفقيد األمة في 
خدمــة قضايــا أمتــه والنهوض 
مبسيرة العمل العربي املشترك».

ونوه سموه مبناقب الفقيد في 
مجال العمل اإلنســاني وجهوده 
فــي تقريــب وجهــات النظر بني 
األشقاء حيث عمل دون كلل على 
تقوية البنيــان العربي وتعزيز 
متاسكه مؤكدا أن األمتني العربية 
واإلســالمية فقدتــا قامــة كبيرة 
وقيــادة تاريخية لــم تتوان عن 

في بيان مقتضب «برحيل فقيدنا 
الكبير صاحب الســمو الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح فقدت 
األمتان العربية واإلسالمية أحد 
أبرز القادة الذي كان له بصمات 
خالدة ومواقف شجاعة في املنطقة 

العربية والعالم».
وتابــع «قدم الراحــل الكبير 
الكثير لشــعبه وأمته وأسهم مع 
إخوانه قادة دول اخلليج العربي 
في تعزيز مسيرة مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية».
كما نعى عضو املجلس األعلى 
لدولة اإلمارات حاكم رأس اخليمة 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي 
سمو الشيخ صباح االحمد، داعيا 
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال الشيخ سعود بن صقر 
في بيان مقتضب «بقلوب مؤمنة 
بقضاء اهللا وقدره ننعى املغفور 
له صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمير الكويت 
الشــقيقة الذي وافته املنية بعد 
مسيرة حافلة باإلجنازات والعطاء 
اإلنســاني على الصعيد الوطني 
واخلليجــي والدولــي وفي دعم 
قضايا األمتني العربية واإلسالمية 

في مختلف احملافل».
وقــدم حاكــم رأس اخليمــة 
«صادق العزاء وصادق املواساة 
آلل الصباح الكرام ولشعب الكويت 
الشقيقة في الفقيد الكبير صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح»، سائال اهللا العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر 

والسلوان.
وأمر حاكم رأس اخليمة بإعالن 
احلداد ملدة ثالثة أيام اعتبارا من 
أمس وتنكيس األعالم على جميع 

الدوائر احمللية في اإلمارة.
ونعى صاحب السمو الشيخ 
حميد بن راشــد النعيمي عضو 
املجلس األعلى حاكم عجمان ببالغ 
احلزن واألسف أخاه سمو الشيخ 

خدمــة قضايــا أمتها حتــى آخر 
حلظة من حياتها.

وقد أمر صاحب السمو رئيس 
الدولــة بإعالن احلداد ملدة ٣ أيام 
اعتبارا من اليوم وتنكيس األعالم 
خاللها على جميع الدوائر الرسمية 
داخل الدولة والسفارات والبعثات 
الديبلوماسية لدولة االمارات في 

اخلارج.
وكتب صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبــي، في تغريدة 
علــى تويتــر مرفقــة بصــورة 
الراحــل الكبيــر «رحــم اهللا أب 
الكويــت احلاني.. وقلب اخلليج 
النابض.. وأمير اإلنسانية النبيل 
الشــيخ صباح األحمد الصباح.. 
حــط رحاله عند رب رحيم كرمي 
عظيم بعد أن خــدم وقدم وأكرم 
شعبه.. تعازينا إلخوتنا وأحبابنا 
شعب الكويت.. ولكافة الشعوب 
العربية واإلسالمية احملبة ألمير 
اإلنســانية.. إنــا هللا وإنــا إليــه 

راجعون».
ونعى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة سمو الشيخ صباح األحمد 
وقــال «رحم اهللا الوالــد والقائد 
العربــي الكبيــر الشــيخ صباح 
األحمد.. رجل احلكمة والتسامح 
والسالم أحد رواد العمل اخلليجي 
املشترك.. ستظل مواقفه التاريخية 
خدمة لوطنه وأمته واإلنســانية 
خالدة في ذاكرة األجيال.. خالص 
عزائنــا ومواســاتنا آلل الصباح 
الكرام وشعب الكويت الشقيق».

ونعى حكام اإلمارات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

رحمه اهللا.
وقال عضــو املجلس األعلى 
لدولــة اإلمارات حاكــم الفجيرة 
الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي 
ان األمة العربية واإلسالمية «فقدت 
قائــدا من طراز رفيــع»، واضاف 

صباح األحمد الذي وافته املنية، 
داعيا املولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم الكويت وشعبها 
وآل الصباح الكرام جميل الصبر 

والسلوان.
وأصدر ديوان صاحب السمو 
حاكم عجمان بيانا جاء فيه «بقلوب 
مؤمنة بقضاء اهللا تعالى، ينعى 
ديوان صاحب السمو الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي عضو املجلس 
االعلى حاكــم عجمان املغفور له 
صاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر 
الكويت الشقيقة الذي انتقل الى 
جوار ربه بعد عمر سخره خلدمة 
وطنه وشعبه. وان ديوان حاكم 
عجمان اذ يشارك الكويت الشقيقة 
بأحزانها على هذا املصاب اجللل 
يتقــدم بخالص العــزاء وصادق 
املواســاة الى اســرة آل الصباح 
الكرام والشعب الكويتي الشقيق.. 
ويتضرع الى املولى عز وجل ان 
يتغمــد الفقيــد بواســع رحمته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته».

وقد قرر الديوان إعالن احلداد 
ملدة ثالثــة أيام وتنكيس األعالم 
خاللها اعتبارا من أمس.كذلك، بعث 
صاحب السمو الشيخ سعود بن 
راشد املعال عضو املجلس األعلى 
حاكــم أم القيوين ببرقية تعزية 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد، في وفاة سمو الشيخ 
صباح األحمد تغمده اهللا برحمته.

وأعرب حاكم أم القيوين في 
برقيته عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته في الفقيد، سائال املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يســكنه فســيح جناته وأن 
يلهم الكويت وشعبها وآل الصباح 

الكرام جميل الصبر والسلوان.
كما بعث ســمو الشيخ راشد 
بن سعود بن راشد املعال ولي عهد 
أم القيوين ببرقية تعزية مماثلة 
إلى صاحب السمو االمير الشيخ 

نواف األحمد.

رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح 
جناته مع الصديقني واألبرار، وأن 
ميد عائلته الكرمية وشعب دولة 
الكويت الشــقيق بجميل الصبر 
والســلوان وإنــا هللا وإنــا إليــه 

راجعون».
صـاحـــب  ونـعـــى  هـــذا، 
الســمو الشــيخ متيم بــن حمد

آل ثانــي أمير دولــة قطر الفقيد 
الكبير، وقال في حسابه على تويتر 
«ببالــغ احلزن تلقينــا نبأ وفاة 
والد اجلميع سمو الشيخ صباح 
األحمد الــذي فقد العالم برحيله 
منارة اإلنســانية ورمزها، باسم 
الشعب القطري وباسمي نعزي 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد والشعب الكويتي الشقيق 
وأنفسنا في هذا الفقيد الكبير، إنا 
هللا وإنا إليه راجعون». وأضاف 
أن املغفور له سمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح كان قائدا 
عظيما وزعيما فذا اتسم باحلكمة 
واالعتــدال وبعد النظــر والرأي 
الســديد، كــرس حياتــه وجهده 

خلدمة وطنه وأمته. 
وقال بيان عن الديوان االميري 

القطري:
«بقلوب مؤمنــة بقضاء اهللا 
وقدره تلقينا ببالغ احلزن واألسى 
نبأ وفاة املغفور له إن شــاء اهللا 
سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح. لقد فقدنا برحيله قائدا 
عظيما وزعيما فذا اتسم باحلكمة 
واالعتــدال وبعد النظــر والرأي 
الســديد، كــرس حياتــه وجهده 
خلدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى 
احلوار والتضامن ووحدة الصف 
العربــي والدفاع عن قضايا أمته 
العادلة، ونبذ العنف والتطرف، 
وكان بحق أميرا لإلنسانية. شهدت 
الكويت في عهده تقدما شامال في 
جميع املجاالت. سائال سموه اهللا 
تعالى أن يتغمــد الراحل الكبير 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 
فســيح جناتــه مــع الصديقــني 
واألبــرار ويجزيه خيــر اجلزاء 

احلجرف: العالم فقد
أمير اإلنسانية ورائد التنمية 

الـذي سعى دومًا باخلير 
واحملبة والسالم

صباح األحمد.. 
في سجل اخلالدين

نعى األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايف احلجرف إلى الشعب الكويتي واخلليــجي وإلى 
األمتني العربية واإلســالمية املغفور له بإذن اهللا سمو 
الشيخ صباح األحمد أمير الكويت ـ رحمه اهللا، معربا 
عن أحر التعازي واملواساة باسمه وبالنيابة عن جميع 
منســوبي األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية إلى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، وإلى إخوانه أصحاب اجلاللة والسمو 
قادة دول املجلس، وأســرة آل الصباح الكرام والشعب 

الكويتي وكافة أبناء دول مجلس التعاون.
وأعرب األمني العام عن بالغ احلزن واألسى لهذا املصاب 
اجللل الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون واألمتني 
العربية واإلسالمية ملا للفقيد الراحل من محبة صادقة 
وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل 
مــن اهللاـ  عــز وجل، ثم مبا قام به من أدوار عظيمة في 
مسيرة مجلس التعاون وجهود حثيثة ومخلصة لنصرة 
قضاياه ورفعة شأنه ودعم نهضته ومسيرته التنموية.
وقال في بيان نقلتــه وكالة االنباء العمانية (أونا): 
إن العالم فقد أمير اإلنسانية ورائد التنمية، الذي سعى 
دوما باخلير واحملبة والسالم، وهدف إلى تعزيز التآلف 
والتعاون والتضامن بني شعوب العالم، ولم يدخرـ  رحمه 

اهللا ـ وسعا من أجل خير اإلنسانية جمعاء.
ودعا اهللا أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويجزيه عن شعبه وأمته خير اجلزاء.

رحــل عنا أمير اإلنســانية والقائد العربي امللهم 
الــذي ســخر وقته وجهــده من أجل إســعاد كل من 
يعيش على وجه الكرة األرضية، وكان دوره الريادي 
في حل النزاعات واخلالفــات العربية من أولوياته 
وأجنداته الرئيســية في حياته، وهذا ما عرف عنه 
طوال مشــواره الطويل في العمل السياســي ألجل 
توحيــد الكلمة وضم الصفوف بني أهل اخلليج أوال 

والعرب ثانيا.
انه ســمو الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
الذي حكم الكويت بعد رحيل أميرها الراحل الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح وذلك في الفترة ما بني 

.(٢٠٠٦ - ٢٠٢٠)
امتاز عصر ســمو الشــيخ صبــاح األحمد خالل 
فترة عمله قبل أن يصبح أميرا للكويت بشخصيته 
السياسية الفذة وحنكته التي ميزته عن بقية القيادات 
السياسية العربية في عصره، وذلك من خالل تقلده 
للعديــد من املناصــب الوزارية خالل الســتة عقود 
املاضية، حيث تقلد منصب وزير اإلرشــاد واألنباء 
ووزارة اإلعــالم ومن بعدهــا وزارة اخلارجية التي 
مكث فيها فترة طويلة من عمره كما عمل في مجلس 
الوزراء وغيرها من املناصب القيادية التي أهلته حلكم 
الكويت الشقيقة عام ٢٠٠٦م حتى وفاته باألمس عن 

عمر جتاوز أكثر من ثمانني سنة عليه رحمة اهللا.
وعندما نتحدث عن الزعيم العربي الذي لن يتكرر 
في عصرنا فإن شخصية سمو الشيخ صباح األحمد 
عرفت بغيرتها على الوحدة اخلليجية ولم الشمل مهما 
كانــت التحديات والصعوبات.. ومن تلك التحديات 
دوره اجلبار في األزمات التي عصفت بأقطار اخلليج 
ومجلس التعاون اخلليجي، حيث كان أكثر من يحرص 
على إبقاء املجلس وعدم تفكيك هذا الكيان ألن وحدتنا 
اخلليجية تكون متواجدة عبر هذه املنظمة اإلقليمية 
وبدونها لن تكون لنا أي قائمة أو وحدة في املستقبل.
وقد لعب ســموه - رحمه اهللا - أيضا في أزمة 
اخلليج التي بدأت عام ٢٠١٧ م ومازالت قائمة، حيث 
حرص على متاســك دول املجلس وعدم تفرق دوله 
في مثل هذه اخلالفات العصيبة.. فكان دائما ما يؤكد 
في تصريحاته وخطاباته على أهمية العمل املشترك 
والتعاون فيما بني حكومات وشعوب اخلليج وطرح 
اخلالفــات جنبا ألنــه كان يؤمن بأن التئام الشــمل 
ووحدة اجلســد اخلليجي هــو األهم وقت األزمات.. 
ولو اتســعت اخلالفات فيما بيننا فالبد من نهايتها 
في يوم من األيام.. متى وجدت احللول لها وبالطرق 
الناجعة والديبلوماسية الناجحة واملتزنة.. وهكذا 

كان ديدن الزعيم الراحل.
كلمة أخيرة:رحم اهللا سمو الشيخ صباح األحمد 
القائــد الذي ســخر حياته من أجل وحــدة الكويت 
وشعبها ليكون اجلميع على قلب واحد سواء كان ذلك 
في السراء أو الضراء.. وامتد هذا احلب والوفاء إلى 
بقية دول اخلليج وكيان مجلس التعاون عبر تأكيد 
حرصه الدائم علــى الوحدة اخلليجية أوال.. وهكذا 
كان دأبــه وديدنه.. ولهذا فــإن أهل اخلليج يبكونه 
اليوم بعد غيابه وتوديعه الى مثواه األخير.. ولكن 
ستبقى سجاياه وخصاله الطيبة التي لن تغيب عنا 

إلى األبد.. الى جنان اخللد يا «أبو ناصر».

بقلم د.ربيعة بن صباح الكواري
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الدول العربية تنعى «حكيمها»: فقدنا زعيمًا عظيمًا من طراز فريد
عواصــم ـ وكاالت: نعــى 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي وفاة سمو الشيخ 

صباح األحمد، رحمه اهللا.
وقال الرئيس السيســي، 
فــي تدوينة علــى صفحاته 
الرســمية مبواقــع التواصل 
االجتماعــي، «أنعــي ببالــغ 
احلزن واألسى وفاة املغفور 
له سمو الشيخ صباح األحمد، 
حيث فقدت األمتان العربية 
واإلســالمية قائــدا من أغلى 
رجالها، وإذ أعرب عن خالص 
التعــازي للكويت الشــقيقة 
حكومة وشعبا. وأدعو اهللا 
عز وجــل أن يتغمــد الفقيد 
برحمته ويلهم أسرته الصبر 

والسلوان».
ووجه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بإعالن حالة احلداد 
العام في جميع أنحاء مصر 
ملدة ثالثة أيام اعتبارا من امس 

الثالثاء.
فــي الســياق ذاتــه، قال 
بيان على الصفحة الرسمية 
للمتحــدث باســم الرئاســة 
املصرية على مواقع التواصل 
االجتماعي «تنعى جمهورية 
مصر العربيــة ببالغ احلزن 
واألسى سمو الشيخ صباح 
األحمد، الذي انتقل إلى جوار 
ربه، لتفقــد األمتان العربية 
واإلسالمية زعيما عظيما من 
طراز فريد، بعــد عمر حافل 
بالعطــاء واإلجنــازات فــي 

األردني امللك عبداهللا الثاني 
على حسابه عبر تويتر «فقدنا 
أخا كبيرا وزعيما حكيما محبا 
لألردن ســمو الشيخ صباح 
األحمــد رحمه اهللا كان قائدا 
استثنائيا وأميرا لإلنسانية 
واألخالق، كرس حياته خلدمة 
وطنه وأمتــه ولم يتوان في 
مساعيه اخليرة عن بذل كل 
جهد لوحدة الصف العربي، 
نعــزي أنفســنا والشــعب 
الكويتي الشقيق بهذا املصاب 

اجللل».
وأصــدر الديــوان امللكي 
االردني بيانا جاء فيه «بقلوب 
مؤمنة بقضــاء اهللا وقدره، 
ينعى الديوان امللكي الهاشمي 
ببالغ احلزن واألسى وعميق 
التأثر املغفور له، بإذن اهللا، 
سمو الشــيخ صباح األحمد 
رحمه اهللا. وبأمر من جاللة 
امللك عبــداهللا الثاني، يعلن 
الديوان امللكي الهاشمي احلداد 
على فقيد األمة الكبير، سمو 
الشــيخ صبــاح األحمد، في 
البالط امللكي الهاشــمي ملدة 
٤٠ يوما، اعتبــارا من امس. 
الهاشمي إذ  والديوان امللكي 
ينعى الفقيد الكبير، ليعرب 
عن تأثــر وحزن جاللة امللك 
الثانــي، وشــعب  عبــداهللا 
اململكــة األردنية الهاشــمية 
بهذا املصاب اجللل، والوقوف 
إلى جانب الكويت والشعب 
بهــذه  الشــقيق  الكويتــي 

وفي مقدمها قضية فلسطني. 
وعندما اعتدي على الكويت، 
قــاد الراحل الكبير مســيرة 
تكللت بتحرير أراضي الكويت 
وعودة السيادة كاملة من دون 

نقصان».
وختم الرئيس عون «اني 
اذ انعي الى اللبنانيني سمو 
الشيخ صباح األحمد، الشقيق 
احملب والغالي الذي يشــكل 
غيابه خسارة كبيرة، أتقدم 
الســمو األمير  من صاحــب 
الشيخ نواف األحمد واالشقاء 
الكويتيــني بأحــر التعازي، 
سائال للفقيد الغالي الرحمة 
ولهم جميعا الصبر والعزاء».
واعتبــر رئيــس حكومة 
تصريــف األعمــال اللبناني 
د.حسان دياب «رحيل سمو 
الشيخ صباح األحمد خسارة 
كبيــرة للكويــت وشــعبها 
الشــقيق وللبنــان والعالــم 

العربي والعالم».
وجاء في بيان صادر عن 
مكتبه «لقد كان الراحل الكبير 
رجل حكمة وحوار وتواصل 
وعنــوان توافق جمع العالم 
العربي. إني، باسمي الشخصي 
وباســم لبنــان، أنعي رجال 
كبيرا، يحتــل مكانة خاصة 

في قلوب اللبنانيني».
الرئيــس دياب  وأصــدر 
مذكــرة رســمية أعلــن فيها 
احلداد العــام ملدة ثالثة أيام 
على رحيل سمو الشيخ صباح 

الظــروف الصعبة، ويضرع 
إلى اهللا جلت قدرته أن يتغمد 
الراحل الكبير بواسع رحمته، 

ويسكنه فسيح جنانه». 
من جانبه، أعرب الرئيس 
اللبناني العماد ميشال عون 
عن أمله الشديد لغياب سمو 
الشــيخ صبــاح األحمد عن 
عمــر قضاه فــي خدمة بلده 
وشــعبه والــدول العربيــة 
الشــقيقة وقضاياها، وكان 
مثــاال للمــروءة واالعتــدال 

واحلكمة.
وقال الرئيس عون «يفقد 
لبنان بغياب ســمو الشيخ 
صباح األحمد شــقيقا كبيرا 
وقف الى جانب اللبنانيني في 
الظروف الصعبة التي مروا 
بهــا خالل األعــوام املاضية. 
ولــم يوفــر جهــدا اال وبذله 
في ســبيل اســتقرار لبنان 
ووحدته وسيادته، كما كان 
يسارع دائما الى دعم الشعب 
اللبناني الذي لن ينســى ما 
قدمه الراحل الكبير في احملن 
التــي توالــت علــى الوطن 
الصغير، فأعاد إعمار الكثير 
من مدنه وقراه التي تهدمت، 
وســاهم في اطالق مشاريع 
عمرانيــة وامنائيــة كثيرة. 
وقبل كل ذلــك، كان الراحل 
الكبير الصوت الصارخ في 
احملافــل اإلقليمية والدولية 
دفاعــا عــن احلــق العربــي 
عموما وعن القضايا العادلة 

األحمــد، وتنكيــس األعالم، 
وتعديل برامج محطات االذاعة 
والتلفزيــون مبا يتوافق مع 

حالة احلداد.
كما نعى رئيس احلكومة 
السابق سعد احلريري «الرجل 

العظيم وحكيم العرب».
وقال احلريــري في بيان 
«تنطــوي بغياب املغفور له 
باذن اهللا سمو الشيخ صباح 
االحمد صفحة مــن التاريخ 
العربــي كتبهــا بحروف من 
ذهــب رجل عظيــم تنقل في 
مقاليد احلكم واملسؤولية على 
مدى عقود زخرت باالجنازات 
والنجاحات واملبادرات التي 
ستبقى راســخة في وجدان 
شعبه والشعوب الشقيقة».

وأضــاف «انني باســمي 
الشخصي وباسم كتلة وتيار 
املستقبل أنعي الى اللبنانيني 
حكيم العرب ســمو الشــيخ 
صبــاح االحمد، الشــخصية 
الديبلوماســية والسياسية 
الفــذة  العربيــة  والقياديــة 
التــي ناصرت قضايا العرب 
واملســلمني، ولــم تتخل عن 
لبنان في أصعب الظروف».

وتابع «إننا نتوجه في هذا 
اليوم بأحر التعازي القلبية 
من الشعب الكويتي الشقيق 
ومــن قيادته الرشــيدة وفي 
مقدمتها صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف االحمد، سائلني 
اهللا تعالــى ان يتغمد الفقيد 

الكبير برحمته ورضوانه وان 
يسكنه جنات النعيم. انا هللا 

وانا اليه راجعون».
مــن جانبه، قــال رئيس 
الوزراء اللبناني االسبق متام 
ســالم «برحيل سمو الشيخ 
صباح األحمد خســر لبنان 
صديقا كبيرا وقف الى جانبه 
فــي الشــدائد وأظهــر عطفا 
وتضامنا أخويا لن ينساهما 
اللبنانيــون، كمــا خســرت 
األسرة العربية ركنا مكينا من 
أركانها عمل على الدوام على 
شد حلمتها وتعزيز تضامنها 
ملا فيه خير أبنائها ورفاههم».

بدوره، قال رئيس الوزراء 
االسبق جنيب ميقاتي «برحيل 
سمو الشــيخ صباح األحمد 
تخســر األمة العربيــة قائدا 
مميزا دافع بحزم وثبات عن 
القضايا العربية احملقة وكان 
عن حق صــوت الضمير في 
كل احملافل العربية والدولية 
مناديا بالوحدة واملصاحلة بني 
األشقاء في أوقات اخلالفات 
واالزمات فاستحق لقب أمير 

الديبلوماسية».
واضــاف «كمــا تخســر 
الكويت الشقيقة القائد الذي 
منذ أن تقلد احلكم وهو يسعى 
إلى تطويرهــا للحفاظ على 
هيبتها وقوتهــا بني البلدان 
وعلى منعة شعبها، واستطاع 
بحكمتــه ورؤيتــه الثاقبــة 
أن يصــل بها الى بــر االمان 

واالستقرار، وأصبحت الكويت 
في عهده حتتل موقعا رياديا 
على خريطة العمل االنساني 
والسياسي االقليمي والدولي».
من جانبــه، نعى رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي في 
السودان عبدالفتاح البرهان 
وأعضاء املجلس املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو الشيخ 

صباح األحمد.
وقــال مجلــس الســيادة 
االنتقالي في بيان انه ينعى 
سمو الشــيخ صباح األحمد 
العربية واإلسالمية  لألمتني 
بوصفــه قائدا عربيــا بارزا 
كرس حياته ووظف طاقاته 
خلدمة وطنه وأمته العربية 
واإلســالمية ورفعة شــأنها 
عبــر مواقــف مشــهودة من 
أجل حتقيق التضامن العربي 
ووهــب حياته لنهضة بالده 
والدفــاع عــن قضاياها بكل 

صدق وأمانة وإخالص.
البيــان ان ســمو  وقــال 
الشــيخ صباح األحمد اسهم 
في تعزيز العالقات التاريخية 
واألخويــة املتجــذرة بــني 
الشعبني السوداني والكويتي 
فضال عن مواقف بالده الداعمة 
للســودان فــي كل احملافــل 

اإلقليمية والدولية.
واضاف «نسأل اهللا العلي 
القدير أن يلهم شعب الكويت 
وأسرة الفقيد الصبر والسلوان 

في هذا املصاب اجللل».

السيسي: األمتان العربية واإلسالمية فقدتا قائداً من أغلى رجالها.. عبداهللا الثاني: فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً وأميراً لإلنسانية واألخالق

خدمة شعبه وأمته العربية 
واإلسالمية ونصرة قضاياها».
«إن  البيــان  وأضــاف 
جمهوريــة مصــر العربيــة 
لتســتذكر في هذه الظروف 
األليمة بكل العرفان والتقدير 
املواقف األخوية لسمو الشيخ 
صبــاح األحمــد، وبصماتــه 
البــارزة في نهضــة الكويت 
واألمتني العربية واإلسالمية، 
فلقد كان قائدا حكيما كرس 
حياته في خدمة شعبه وأمته 
واإلنسانية جمعاء، وستظل 
أعماله وإجنازاته راسخة في 
الوجدان وســتبقيه منوذجا 
يحتذى به في القيادة والبذل 

والعطاء».
وقــــال «إن الــرئــيـــس 
عبدالفتاح السيسي إذ ينعى 
العربيــة  ملصــر ولألمتــني 
واإلســالمية أخــا وصديقــا 
باســمه  ليعــرب  عزيــزا، 
وباسم مصر حكومة وشعبا 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته إلى الشعب الكويتي 
الكرمية  الشــقيق وأســرته 
فــي هــذا املصاب اجلســيم، 
داعيــا املولــى عــز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يسدد سبحانه وتعالى خطى 
الكويــت ملواصلــة مســيرة 
التقدم واالزدهار والدفاع عن 

قضايا العروبة واإلسالم».
من جهتــه، قــال العاهل 

بريطانيا: دور أمير الكويت الراحل سيبقى خالدًا في الذاكرة
عواصــم - كونا: أعــرب رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
امس عــن خالص تعازيه للشــعب 
الكويتي بوفــاة املغفور له صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد، معتبرا 
أن «األمير الراحل سيبقى خالدا في 

ذاكرة العالم».
وقال جونسون في بيان صحافي 
«تلقيت نبأ وفــاة أمير الكويت ببالغ 
احلزن واألسى، فقد كان له دور كبير 
ال ينسى في دعم العمل اإلنساني حول 
العالم وفي تعزيز االستقرار اإلقليمي 

لشعوب املنطقة».
وأضاف أن سمو األمير الراحل قدم 
خالل حياتــه ومن خالل عمله كوزير 
للخارجية ثم أميرا للكويت مساهمات 
شــخصية فاعلة في دعم االســتقرار 
في الشرق األوسط عالوة على دعمه 
للمبادرات واملساعدات اإلنسانية النبيلة 
في عدد من دول العالم ستبقى راسخة 

في التاريخ.

وأعرب جونســون عن أمله في أن 
تســتمر عالقات الصداقــة بني اململكة 
املتحدة والكويت في التطور واالزدهار 

خدمة للسلم والعدالة في العالم.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته اخلالصة للشعب 
الكويتــي الشــقيق لوفاة ســمو أمير 

الكويت الشيخ صباح األحمد.
وقــال اردوغان فــي تغريدة على 
حسابه في برنامج التواصل االجتماعي 
(تويتر) «تلقينا ببالغ احلزن واألسى 
نبأ وفاة أمير الكويت الشــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح» سائال املولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما أعربت املدير العام ملنظمة األمم 
املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافة 
(يونســكو) اودري ازوالي عــن بالغ 
احلزن لوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 

األمير الشيخ صباح األحمد. 
وقالت ازوالي عبر حسابها الرسمي 

على شبكة التواصل االجتماعي (تويتر) 
إن العالم فقد «رجال حكيما وصاحب 

رؤية».
وأكدت أن ســمو أمير الكويت كان 
«ملتزما إلى حد كبير بالعمل إلى جانب 

منظمة (يونسكو)».
وتقدمــت بالتعــازي احلــارة إلى 

الشعب الكويتي كافة.
من جانبه، أعرب األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه 
العميق لوفاة سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد. وقال غوتيريش قبل أن 
يلقي كلمته خالل مؤمتر صحافي حول 
«متويل التنمية في زمن كوفيد»: «كان 
أمير الكويت رمزا استثنائيا للحكمة 
والكرم ورسول سالم وصانع جسور».
وأصر غوتيريش علــى أن يحيي 
سمو األمير الراحل قبل أن يبدأ مؤمتره 
الصحافي، معربا عن تأثره الشديد بنبأ 

وفاة سمو األمير رحمه اهللا.
وتعود معرفة غوتيريش بسمو 

األمير الراحل إلى ما قبل توليه قيادة 
املنظمــة الدولية، حيث ســنحت له 
الظــروف أن يتعــرف على خصاله 
وشــخصه عندمــا كان غوتيريــش 
مفوضــا ســاميا ملفوضية شــؤون 

الالجئني.
وأضاف املسؤول األممي: «لن أنسى 
أبدا عندما كنت مفوضا ساميا لشؤون 
الالجئني أنني شــهدت على مبادراته 
وقيادته لبعض أهم األعمال اإلنسانية 
فــي العالم»، ومنها إنقاذ حياة ماليني 
الناس ومســاعدة وحماية مجتمعات 
واقعة في محنة كبيرة بسبب نزاعات 

وكوارث طبيعية.
وقــال غوتيريــش: «كان دائما في 
الصف األول حلشــد تضامن املجتمع 

الدولي مع احملتاجني».
وأعــرب األمني العام عــن خالص 
تعازيه في وفاة ســمو األمير الراحل 
قائال: «أود أن أعبر ألسرته وحلكومة 
وشعب الكويت عن تعازينا العميقة».

اجلامعة العربية: زعيم نادر ومواقفه 
مشرفة في خدمة القضايا العربية

عواصمـ  كونا: نعى أمني عام جامعة الدول 
العربية أحمــد أبوالغيط مبزيــد من احلزن 
واألسى وفاة «زعيم عربي نادر» سمو الشيخ 
صباح األحمد. واستذكر أبوالغيط في بيان له 
«احلس العروبي الصادق الذي متتع به الراحل 
العظيم ومواقفه املشــرفة في خدمة القضايا 
العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع 
ومساعيه احلميدة للحفاظ على وحدة الصف 
العربي بحكمته املعهودة ومتســكه املستمر 
باحلوار كنهج حلل املشكالت املستعصية». 
وأعــرب عن خالص العزاء لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وقيادات الكويت 
والشعب الكويتي، مؤكدا أن ذكرى سمو الشيخ 
صباح األحمد ســتظل حية في قلوب محبيه 
على امتداد العالم العربي. وأضاف أن احتفاء 
العالــم بالراحل العظيم ومنحــه لقب «أمير 
اإلنســانية» كان فخرا للعرب جميعا، داعيا 
املولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه 
خير اجلزاء عما حققه لبلده الكويت وألمته 

العربية على اتساعها.

ووجه األمني العام بتنكيس العلم على مقر 
جامعة الدول العربيــة ملدة ثالثة أيام حدادا 

على وفاة الراحل الكبير.
مــن جانبها، نعت االمانــة العامة ملنظمة 
التعاون االسالمي ببالغ احلزن واألسى سمو 
الشــيخ صباح األحمد. واعــرب األمني العام 
للمنظمــة د.يوســف العثيمني فــي بيان عن 
خالص تعازيــه وصادق مواســاته حلكومة 
الكويت والشعب الكويتي وعائلة الفقيد واألمة 
اإلسالمية جمعاء لهذه اخلسارة الكبيرة. وقال 
العثيمني ان أمير الكويت الفقيد، رحمه اهللا، كان 
أحد قادة الكويت الذين عملوا على ازدهارها 
ودعم استقرارها، وأسهمت حكمته وقدرته على 
العطاء واملثابرة في تطوير البالد والنهوض 
بها وتوطيد حلمتها ووحدتها الوطنية ورفع 
مكانة الكويت عاليا على املستويني اإلقليمي 
والدولي. واكــد ان الفقيد كان صوتا للحكمة 
واالعتدال ويتمتع مبكانة عالية بني قادة العالم 
وله مواقفه السياسية واإلنسانية التي يشهد 

لها اجلميع.

«التعاون اإلسالمي»: األمير الراحل كان صوتًا للحكمة واالعتدال

عون: لبنان يفقد بغيابه شقيقًا كبيرًا وقف إلى جانب اللبنانيني في الظروف الصعبةمصر: نستذكر بكل العرفان والتقدير بصماته البارزة في نهضة الكويت واألمتني العربية واإلسالمية

غوتيريش: كان رمزاً استثنائياً للحكمة والكرم ورسول سالم



االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد72

يقول النبي ژ:«أنتم شهداء اهللا في األرض»، ونُشهد اهللا 
أوال أننا حللنا املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مما لنا عليه كحاكم، ونشــهده أن سموه وفي 
عهده نهضت بالدنا من جديد ونالها من التطور املتسارع مما 
كان قد توقف أو تباطأ ألسباب سياسية وأخرى غير سياسية، 
ونشــهده أنه أعاد لبلدنا ثقلها اإلقليمي والعربي بل وحتى 
العاملي، وأعاد وضع بلدنا على خارطة العالم السياسية بشكل 
يليق بها، ونشهده أنه أعاد بناء الدولة من الداخل مبا يكفل لها 
االستمرار باستقرار متزن، ونشهده أنه عبر بنا وببالدنا بحرا 
سياســيا متالطما في واحدة من أكثر مناطق العالم اشتعاال، 
وأنه نقلنا من خانة الالاستقرار احمليطة إلى خانة االستقرار 
واألمــن واألمان واالطمئنان إلى درجة أننا عبرنا عقدا كامال 
من الزمن املشتعل سياسيا في املنطقة ولم نكد نشعر بشيء، 
فكانت حكمته وديبلوماســيته العالية وحنكته سببا رئيسيا 

في متتعنا مبا متتعنا به وسط منطقة صراعات ال تتوقف.
< < <

بالنســبة لي لم يغب حاكم بل غــاب حكيم، بل غاب عن 
الكويــت صباحها، وليس في األمر مديح أو وصلة رثاء قدر 
ما هو عمل مببدأ الشهادة التي أمرنا بها نبينا ژ، ومما نحن 
شهود عليه مما رأينا وســمعنا وملسنا ومتتعنا به، بشهادة 
نســأل عليها أن الكويت في عهده تغيرت وبدأت تعود درة 
للخليج وبدأ التطور يتغلغل في كل نواحي البالد بشكل الفت 

للنظر وكأنها بدأت تنهض من جديد.
< < <

كصحافي عاصرته وزيرا للخارجية ثم نائبا لرئيس مجلس 
الوزراء ثم رئيســا ملجلس الوزراء ثم أميــرا للبالد، وقمت 
بتغطية عدد من املناسبات وملست تقارب سموه مع احلضور 
سياسيني وإعالميني وحضورا، وتواضعه اجلّم وعفويته التي 
ال تخطئها عني، فكان أبا وأخا وصديقا للجميع، بل وكان كلما 

زاد منصبا زاد تواضعا.
< < <

مما يرويه الزمالء اإلعالميون عنه وما شــهدناه منه أنه 
كان يؤمــن بالدميوقراطية إلى أقصى حد، وهذا يثبته تعامله 
مع األحداث احمللية التي تعامل معها جميعا وفق الدســتور 

دون أن يحيد عنه.
< < <

اللهم ارحم عبدك الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
وجتاوز عنه وأســكنه فســيح جناتك، وإن كنا نعزي أسرة 
الصباح الكرمية إال أننا كشعب نتقبل العزاء به كما يتقبلونه، 
فما هو إال واحد منا كما هو واحد منهم فال نعلم أي منا يعزي 
اآلخر في هذا املصاب، فهكذا كنا ككويتيني وهكذا سنكون.

عظم اهللا أجركم يا أهلي وعزوتي في وفاة والدنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، الذي وافته املنية أمس 

في الواليات املتحدة األميركية.
خبر الوفاة فجعنــا جمعيا وجاء كصدمة، حينما انقطع 
اإلرسال، ومت بث آيات من القرآن الكرمي على التلفزيون الرسمي 
للدولة، وبعدها خرج وزير الديوان األميري في بيان ينعى 
فيه أميرنا ووالدنا الشيخ صباح األحمد ويعلن خبر وفاته.

أجواء احلزن خيمت على أرجاء الوطن الغالي الذي بكى 
على فراق أحد أبنائه البارين واملخلصني الذي سخر حياته 
عقودا طويلة خلدمة الكويت، لم ينس شــعبه يوما وجتده 
دائما يوجه احلكومة برعاية املواطــن الكويتي وتقدمي كل 
اخلدمات له، والشاهد على ذلك توجيهاته السامية في إجالء 
جميع املواطنني من اخلارج بسبب جائحة كورونا وخوفه، 

رحمه اهللا، على صحة أبنائه من هذا الڤيروس.
حقا فقدنا اليوم حاكما ووالدا وزعيما وقائدا نادرا وجوده 
في هذا العالم، جتده فازعا ملساعدة احملتاجني وفي مساعدة 
املنكوبني واحملتاجني في مختلف بقاع األرض، وجدناه رغم 
مرضه وتعبه حامال للواء السالم والواسطة حلل أي خالف 
ينشــب في العالم بحكمته وخبرته بارعا في حل الصعاب 

بكل ديبلوماسية وحنكة.
زعماء العالم وقفوا للفقيد إجالال واحتراما لدوره الفعال 
في القضايا الدولية التي مكنته من حصوله على العديد من 
األلقاب تقديرا جلهوده منها قائد العمل اإلنســاني وراعي 

السالم وعميد الديبلوماسية. 
مهما سطرنا من كلمات نقف عاجزين أمام محاسن فقيدنا 

الغالي الذي نبكي جميعا على فراقه. 
أخيرا أتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة إلى األسرة 
احلاكمة وإلى الشــعب الكويتي والوفي بهذا املصاب اجللل 
علينا جميعا،  سائال املولى عز وجل أن يتغمد فقيد األمة والدنا 
الشيخ صباح األحمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويجزيه عنا خير اجلزاء في كل ما بذله جتاه وطنه وشعبه.

إلى جنات اخللد يا أبا ناصر.

ستبقى في قلوبنا

وقفة

فاطمة ناصر العازمي

حكيم العرب في ذمة اهللا

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

إلى جنات اخللد يا أبانا وأميرنا الغالي، تســتحق كل 
هذه املشاعر داخل الكويت وخارجها وعلى مستوى العالم، 
كنت صاحب مدرسة احلكم الرشيد ونهج االعتدال ورمز 
اإلنســانية، غمرت بإنســانيتك كثيرا من الدول بنسائها 
وأطفالها وشيوخها وحفظت الكويت وأهلها إلميانك برب 
العاملني أوال وبحكمة التصرف والتعاطي مع كل األحداث.

كنت الصوت املسموع في كل احملافل اإلقليمية والدولية 
دفاعا عن احلق، وكنت حريصا دوما على بناء عالقات قوية 

ومتينة مع دول اجلوار والعالم أجمع.
لك منا خالص الدعاء مقرونا بصافي الدمع، ووفق اهللا 
أبانا وقائدنا وأميرنا صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح،  فســموه السند والعضيد، وهو 
اليوم خير خلف خلير سلف واحلاكم العطوف واحلاز م. 
وليحفظ اهللا الكويت وأهلها وكل مقيم على أرضها وأسرة 
احلكم الكرمية من كل مكروه. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أعظم شــيء وأقصى ما يتمناه املرء أن يكون الدعاء له 
عنــد الوفاة، فما أعظم الوفاء للمغفــور له بإذن اهللا تعالى 
الشيخ صباح األحمد الصباح أميرنا ووالدنا وقائدنا بالدعاء 
له في هذا الوقت على ما قدم من خير وعطاء والذي يشهد 
اجلميع مبناقبه اخليرة الكثيرة لشعبه ووطنه وأمته العربية 

واإلسالمية وإلى دول العالم الكثيرة.
لقد رحل حكيم العرب وقائد اإلنسانية وعراب الديبلوماسية، 
وبقيت أعماله خالده ومنقوشة في قلوبنا وقلوب الكثير من 
الشــعوب في العالم. لقد أبكى غيابه ليس أبناء وطنه فقط، 
بل أبناء الوطن العربي واإلســالمي، ال لشيء سوي لعطائه 
الالمحــدود، والكل يعظم األجر لآلخــر في صورة أخوية 
عاطفية، كان الفقيد أباً له وهذا هو واقع احلال الذي يشعر 
بــه اجلميع. وفي هذا الرثاء والدموع تتســاقط من عيوننا 
واأللم يعتصر القلب بفقدان هذا الزعيم اإلنساني ألستذكر 
دموع الفقيد األمير في اكثر من مناسبة، وخاصة في حادثة 
مســجد الصادق. ال يبقى لنا سوى الدعاء له، وأن يغفر له 
رب العرش الكرمي، وأن يكون ما قدمه لشعبه وأمته العربية 
واإلسالمية في ميزان حسناته و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).. 
وهللا ما أخذ وما أعطى، رحل عنا 
والدنا وأميرنا وقائدنا الشيخ 
الكويت  صباح األحمد حاكم 
اخلامس عشــر، ولكن يبقى 
في قلوبنا مبواقفه وحكمته 
وحبه لشــعبه وللشــعوب 
العربية واإلسالمية والعاملية 
وسياسته وقيادته وتسامحه 
للخير وللجميع وحب  وحبه 
العالم واحترامهم ووقارهم له 
رحل ولم ترحل ابتسامته حتى 

في أصعب الظروف لتبعث الطمأنينة في وجه كل من شاهدها، 
رجل عرفــت الكويت خارجيا بفضل قيادته وديبلوماســيته 
لوزارة خارجيتها ألربعة عقود، وكان مدرسة يتعلم منها فنون 
الديبلوماسية والعالقات اخلارجية، وحاكما على مدى ١٤ سنة 
تقلد فيها لقب قائد للعمل اإلنساني من األمم املتحدة، وسميت 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني تكرميا له وللكويت وطبع ذلك 
اللقب صفه تدوم بــإذن اهللا األجيال القادمة فيها، وآخر ألقابه 
رحمه اهللا كانت من الرئيس األميركي دونالد ترامب وهو وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى اعترافا باجلهود العظيمة 

والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده.

ولفت البيت األبيض إلى أن 
العسكري  وسام االستحقاق 
برتبة قائد أعلى هو وســام 
مرموق نــادرا ما يتم منحه، 
وال يجري ذلــك إال من قبل 
الرئيس األميركي، كما أنه مينح 
عادة لرؤساء الدول أو رؤساء 
احلكومات، ومت منحه آخر مرة 
عام ١٩٩١، وقد حصل عليه أحد 
عشــر رئيس دولة فقط منذ 
احلرب العاملية، وهذا يدل على 

قلة من حصلوا عليه.
ومن صفات املغفور له أنه كان دائما محبا للسالم والصلح 
ويظهر ذلك في وســاطته التي ال تعــرف الكلل للنزاعات في 
الشــرق األوسط وجنحت في سد االنقســامات في ظل أكثر 

الظروف صعوبة.
تاريخ سموه وصفاته ال يكفيها كالم وال مقال ولكن عبرنا 
عما في قلوبنا، إن القلب ليحزن وإن العني لتدمع وإنا على فراقك 
حملزونون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه اجلنة واحفظ بالدنا 
وشعبنا من كل مكروه وصبرنا في مصابنا وعوضنا خير من 
وأعن أميرنا سمو الشيخ نواف األحمد الصباح ملا حتب وترضى 

وهيئ له البطانة الصاحلة.

ننسى بصمة سموه إبان توليه منصب وزارة اخلارجية في تأسيس 
منظومة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، والتي وضع خطوطها 
العريضة في عام ١٩٨١، وتولى مســؤولية متثيل كرسي الكويت فيها 
ألعوام طويلة كما اعتبر مسؤوال في التقريب بني وجهات النظر بني 
الدول اخلليجية، في ملف اخلالف على احلدود، وحاول سموه رحمه 

في يوم حزين من أيام عمر الكويت غابت أمس شــمس الصباح 
عن الكويت، بال صباح األحمد قائد اإلنســانية ووالد اجلميع، وكيف 
لنا أال ننعى من قال عن أبناء الكويت «هذوال عيالي»، وكيف للشمس 
أن تبزغ مجددا على ديرتك يابوناصر وأنت قلت لنا وداعا، وترجلت 

عن جوادك الكويتي العظيم.
مبزيد من احلزن واألسى أنعي إلى الشعب الكويتي واألمتني العربية 
اإلســالمية، املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حكيم العرب وقائد اإلنسانية، صاحب أوسمة االستحقاقات 
السياسية والديبلوماســية الدولية الكبرى، غادرنا سمو األمير بعد 
تاريخ سياســي حافل بالعطاء الوطني والدولــي، رعانا حتى احتل 
كوالد لم يلدنا قلوب أبناء الكويت وأبناء األمتني العربية واإلســالمية 
في دعة اهللا وســعة رحمته يا والــد اجلميع. لعل احلديث عن تاريخ 
سموه السياسي الكبير على مدى عقود وعقود ليس لنا اآلن املجال 
في سرده ألنه أعظم من أن يكتب في سطور مقالة، وقبس منه، ففي 
خالل توليه وزارة اخلارجية، تشــكلت جلنة ملســاعدة دول اخلليج 
العربي واليمن، كما وقف سموه على احلياد في األزمة اخلليجية عام 
٢٠١٧ عامال على خط الوساطة والديبلوماسية في فض املنازعات، وال 

اهللا احلفاظ على وحدة املنظومة اخلليجية التي تعد املنظمة الوجودية 
للكويت ولشعوب اخلليج العربي وكان حريصا على املصاحلة.

إنني أعيد ذاكرتي القريبة بعد اجتياح اجلائحة كورونا (كوفيد- ١٩)، 
وال أستطيع أن أنسى الدور األبوي بإعادة آخر كويتي من بالد العالم 
في شهر رمضان املبارك، إضافة إلى حسه العائلي األبوي العالي في 
مواساتي برحيل والدتي وشــقيقتي د.سلوى بورسلي، وهكذا كان 
قلبه وباب قصره دائما مفتوحا ألبناء الشــعب الكويتي ولهمومهم 
وتشرفت بلقائه رحمه اهللا في عدة مناسبات، كما كان مفتوحا لهموم 

األمتني العربية واإلسالمية.
سنســير على خطاك يا أميرنا الراحل على قاعدة الوالء وتوحيد 
الصف الوطنــي، وال عزاء ملن يريدون للكويت بأن تصبح ســاحة 
للعابثني، بل عزاؤنا ألسرة الصباح حكام الكويت الشرفاء، وللمواطنني 
السائرين على درب النهضة بالوطن، ونسأل اهللا تعالى له أن يتغمده 
برحمته الواســعة وأن يولي علينا خير خلف خلير ســلف، وغابت 

شمس الكويت حزينة.
كلمة: وداعا قائد اإلنســانية العظيم ســتبقى في قلوب أبناء شعبك 

ودعواتهم لك بالرحمة واملغفرة (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

احلرف ٢٩

غاب صباحنا

waha٢waha٢waha@hotmail.com ذعار الرشيدي

إطاللة

رحمك اهللا
 يا صباح اإلنسانية 

والسالم
khaled-news@hotmail.com خالد العرافة

وقفة

رحل أمير 
اإلنسانية

al.dujaini@hotmail.comمحمد مطلق الدجيني

سلطنة حرف

وغابت شمس 
الكويت حزينة
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

فقدت الكويت، بل فقد العالم 
كله قائدا كبيرا، وهو املغفور 
له الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، رحمــه اهللا، واآلن 
يشــعر كل بيت بأن املصاب 
مصابه، ألن سموه رحمه اهللا 
تعالى كان قريبا من كل فرد من 
شعبه ويحيطهم جميعا برعاية 
أبوية يندر أن جتد مثلها في 

أي مكان آخر. 
(إنا هللا وإنا إليه راجعون) 
فقد كانت للفقيد يرحمه اهللا 

مواقف إنسانية ملسها اجلميع وتوج بها أميرا لإلنسانية واقترن 
اسم الكويت في عهده مببادرات السالم واإلنسانية. 

لن يجد القلم ما ميكن أن يعبر عن احلزن الشديد لهذه الفاجعة، 
ولكن أمر اهللا عز وجل ال مرّد له، وعلينا أن نحتسب األجر عند 
اهللا، وأن نتجاوز هذه احملنة وتداعياتها بالصبر والدعاء والثبات 
واحلكمة، وأن نكون يدا واحدة مع قيادتنا احلكيمة الستمرار 

مسيرة السالم ومسيرة بابا صباح في حياته. 
إن املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ صباح األحمد، سيبقى 

في قلوبنا ولن يرحل منها ألننا 
سنســتمر بالعطاء الذي بدأه 
ونستمر على نهجه وطريقه 

السديد. 
إن العالــم بأســره يبكي 
املغفور له بإذن اهللا، فقد أرسى 
سموه قواعد ديبلوماسية راقية 
وهي ديبلوماسية اإلنسانية 
املنظمات  جمعاء وتســابقت 
الدوليــة والــدول والزعماء 
لتكرميه، وندعو اهللا أن يكون 
كل ما قدمه لإلنسانية في ميزان 
حسناته وســيبقى يرحمه اهللا في قلوب اجلميع ما حيينا. إن 
العالقة بني املغفور له وشــعبه يجب أن تدرس في اجلامعات 
ومراكز البحوث والسياسات الدولية فهي عالقة أبوية ال مثيل 

لها في ثوب عالقة بني حاكم ومحكوم. 
ندعو اهللا عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويرزقه اجلنة، وأن 
يــدمي اهللا علينا األمن واألمان في ظــل قيادتنا احلكيمة، وأن 
تستمر الكويت بعطائها الدائم ملبادرات السالم واإلنسانية، و(إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).

فجعت الكويت عصر أمس 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا، سمو 
الشيخ صباح  الراحل  األمير 
األحمد اجلابر الصباح، حكيم 
الديبلوماســية بعد عقود من 
العطاء وخدمة األمتني العربية 

واإلسالمية.
رحل أمير اإلنسانية بعد أن 
رسم طريقا للسياسة اخلارجية 
والديبلوماسية الكويتية والتي 
من خاللها وضع مكانا مهما 
للكويت بني دول العالم، وأوجد 

للكويت مكانا في مجلس األمن ورئاسته.
لــم يدخر األمير الراحل جهدا وال وقتا في صحته ومرضه 
وهو يسعى ألن يكون وسيطا حلل اخلالف اخلليجي والذي بدأ 
فــي يونيو ٢٠١٧، ففي رمضان كان ينتقل من دولة إلى أخرى 

حلل اخلالف وإدارته، وجنح في عدم تفاقمه.
وفي الوقت الذي كانت تتسابق به الدول إلى التطبيع مع العدو 
الصهيوني، كان األمير الراحل صمام أمان للكويت في الوقوف 

بوجه هذا العدو وحصنا منيعا 
في الثبات على موقف الكويت 
والدفاع عن هذه القضية في 
جميع احملافــل الدولية دون 

اكتراث للمطبعني.
وال ننســى الــدور املهم 
واحليوي ألمير اإلنسانية في 
دعم جميع القضايا اإلنسانية 
إلى جانبها وجعل  والوقوف 
الكويت من أوائل الدول التي 
تقدم عطاءها الســخي دعما 

للشعوب في الكوارث.
فقد شاركنا بتبرعه الشخصي السخي لفريق همم شبابية 
العام املاضي في رحلتنا إلغاثة الالجئني الســوريني في األردن 

بتكفله بعمليات اجلرحى واملصابني السوريني.
وختاما نسأل اهللا بأن يجازيه على كل ما قام به من أعمال 
اخلير وأن يتجاوز عنه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ونعزي 
شعب الكويت واألمتني العربية واإلسالمية بفقيد الكويت صاحب 
السمو الراحل الشيخ صباح األحمد، و«إنا هللا وإنا إليه راجعون».

ألم وأمل

بابا صباح
في قلوبنا 

دائمًا
د.هند الشومر

سيدي ووالدي «صباح» أعلم أنك لن تقرأ هذه الكلمات، 
وأعلم أن اهللا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكرمي في سورة 
يوسف (واهللا غالب على أمره)، إال أنني ال أملك إال أن اكتبها 
لك، والدنا العزيز أبوناصر، إن التاريخ احلديث لن يستطيع 
جتاهلك، ولن يستطيع املؤرخون إال أن ينصفوك حق اإلنصاف 
رغما عنهــم، فلن تخلو صفحات التاريخ احلديث املرصود 
بهذا اجلزء من العالم دون ورود اســمك معطرا صفحاته، 
ولن تفي كلمات أبدع املؤلفني ولو جزءا بسيطا مما قمت به.

لن أطيل احلديث عنك، ولن أروي شيئا مما أعرفه عنك، 
بل لن أدخــر جهدا بالدعاء لك بالرحمــة واملغفرة والثبات 
عند السؤال جزاء منا ورد معروف لك، ملا آليت لنا من خير 
وجهد ووقت وحمية لي وألبنائي وألهلي وملنطقتي ولوطني 

احلبيب الكويت.
نسأل اهللا أن يرحمه ويتغمد روحه باملغفرة.

مسار حر

سيدي 
ووالدي

Q٨naifQ٨@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري

هندس

الديبلوماسية 
فقدت حكيمها

Tariq@Taqatyouth.comم.طارق جمال الدرباس
@Al _ Derbass



االربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠
73 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

شخصيات رياضية لـ «األنباء»: األمير الراحل كان الداعم األول للرياضة 
وبصمته واضحة في كل اإلجنازات.. ولن ننسى مواقفه مع أبنائه الشباب

نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح فقيد 
الكويت واألمة العربية واإلســالمية صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وقال اننا نعزي أنفسنا برحيل قائدنا 
وقائد العمل اإلنساني بعدما فجع أهل الكويت باخلبر األليم 
الــذي اعتصر قلوبنا كبارا وصغارا، حيث فقدنا رجال عمل 

من أجل رفعة وطننا بادلناه احلب والعمل.
وأضاف انه على مدى سنوات من العمل منذ أن تقلد سموه 
مقاليــد احلكم في الكويت تبلورت لدى ســمو األمير رؤية 
اقتصادية شــاملة لنهضة الكويت ظل يعمل على حتقيقها 
طوال حياته الزاخرة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري 
وأن تكون مركزا رياضيا الستضافة جميع البطوالت العاملية، 
حيث برزت جهوده وعقليته املنظمة في االهتمام بالشباب 
الكويتي بجانب اهتمامه بحفظ األمن وبناء عالقات مميزة 
مع كل املنظمــات الرياضية الدولية، ونظرته املســتقبلية 
لألمــور التي تنبع من حبه للكويت وأهلها وحرصه الدائم 
على توفير ســبل العيش الكرمي للجميع. متوجها بالدعاء 
إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.

أكدوا أن إجنازات سموه وبصماته ال تعد وال حتصى.. وذكراه ستبقى خالدة

ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي ـ إبراهيم مطر ـ عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان ـ يعقوب العوضي ـ هادي العنزي

استذكر عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية مآثر صاحب السمو األمير الرحل الشيخ صباح االحمد، الهامة الكبيرة، والقامة الرفيعة، والقيمة اإلنسانية العاملية، والشخصية القيادية الفذة، التي فقدتها الكويت 
والذي أذن املولى عز وجل أن يختاره إلى جواره، وفي واسع رحمته إن شاء اهللا، مؤكدين ان األيادي البيضاء لقائد نهضتنا باقية بآثارها احلميدة، وان مآثره ال حتصى على شعبه وأبنائه، وعلى الدول شعوبا وقادة، 

والذي طاملا مد يده الكرمية لكل ملهوف ومحروم ومعوز في شتى أصقاع املعمورة، بحكمته السامية، ورؤيته البعيدة، إلى جمع الكلمة، وإعالء وحدة الصف، ورأب الصدع، وكانت كلماته حكمة ينتظرها اجلميع. 
وأكدوا لـ«األنباء» ان سمو األمير الراحل كان مع شعبه وكان شعبه معه في قلبه الكبير في حله وترحاله، حيث احتضن الصغير بعطف األب، الفتني الى مواقفه مع ابنائه الشباب والرياضيني وخاصة املوقف الذي ال 

ينسى برفع االيقاف الدولي عن النشاط الرياضي الكويتي واعادته الى الساحة العاملية من جديد. 

فليطح: فقدنا قائد اإلنسانية

العتيبي: رحم اهللا فقيدنا

جعفر: خالص العزاء بفقيد األمة

جديد: مواقفه ال تنسى

الهمالن: قدوة بالعمل اإلنساني

عاشور: العالم فقد زعيمًا إنسانيًا

سيار العنزي: مواقفه طيبة 

بومرزوق: باٍق في قلوبنا

قال رئيس نادي الرمايــة دعيج العتيبي: رحم اهللا اميرنا 
وقائدنا الشيخ صباح االحمد وأسكنه اهللا اجلنة واننا جميعا 
حملزونون على فراقه، ونسأل اهللا ان يسكنه اجلنة وان يحفظ 

الكويت وشعبها ويصبره علي هذا املصاب اجللل.

نعى نائب رئيس اللجنــة األوملبية الكويتية محمد جعفر 
وفاة سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، وتقدم بخالص 
العزاء لصاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد وأسرة آل 
الصباح والشــعب الكويتي، ســائال املولى عز وجل أن يتغمد 
فقيد األمة اإلســالمية والعربية بواسع رحمته. إلى ذلك، دعت 
اللجنــة األوملبية الكويتيــة كل الهيئات الرياضية إلى تعطيل 

أعمالها وأنشطتها ملدة ثالثة أيام بدءا من أمس الثالثاء.

قدم رئيس مجلس ادارة نادي اجلهراء نواف جديد خالص 
العزاء وصادق املواساه لسمو األمير والشعب الكويتي الكرمي 
بوفاة الراحل الكبير، مثمنا االدوار التاريخية للفقيد على كل 
مناحــي احلياة في الكويت، إذ كان احد العوامل املؤثرة في 
تطور الكويت في قطاعات احلياة ومنها القطاع الرياضي، 
حيث كانت لسموه مواقف ال تنسى مع ابنائه الرياضيني.

قال رئيس نادي برقان همالن الهمالن: نسأل اهللا املغفرة 
والرحمــة ألميرنــا الوالد القائد، الــذي كان قدوة في العمل 
اإلنساني واخليري حيث طالت يداه البيضاء جميع اقطاب 

العالم دون استثناء وكان له من املواقف اخليرة الكثير.
وأضاف ان مصابنا جلل ونشــعر ببالغ احلزن واألسى 
لرحيل املغفور له بإذن اهللا وال ميكن نسيان مواقفه الشجاعة 
سواء على املستوى الرياضي أو املستوى السياسي واإلنساني، 
فقد كان قريبا من اجلميع حريصا على رفع املعاناة ومواجهة 

الفقر وظروف احلياة.

قال رئيس مجلس ادارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور 
اننا نعزي انفسنا والشعب الكويتي واالمتني العربية واالسالمية 
والعالم اجمع بوفاة امير االنسانية االب احلاني على شعبه، 
فقــد كان خير معني البنائه املواطنني ولــكل مقيم على هذه 
االرض الطيبة، وال ننسى االيادي البيضاء لسموه ومواقفه 
التاريخية مع ابنائه الرياضيني في العديد من االزمات، وكان 
الداعم االول للرياضة والشباب الرياضي والساهر على راحتهم، 
مقدما مختلف انواع الدعم لتطوير القطاع الرياضي منذ فجر 
انطالق الرياضة الكويتية وحتى االيام االخيرة في مسيرته 
املباركــة احلافلة باالجنازات على كل الصعد واملجاالت، كما 

كان على مسافة واحدة مع جميع ابناء الوطن.

قــدم رئيس احتاد ألعاب القوى ســيار العنــزي العزاء 
للشــعب الكويتي وكل املقيمني على ارض الكويت واالمتني 
العربية واالسالمية، مؤكدا اننا فقدنا قائدا تاريخيا حكيما 
يســتذكر العالم مواقفه بالكثير مــن الفخر واالعتزاز، فقد 

امضى حياته بالدفاع عن االنسانية اينما وجدت.
واضاف ان للراحل الغالي مواقف طيبة مع جميع ابنائه 
الكويتيني فقد اتسم بالتواضع وحسن االنصات وكان داعما 
كبيرا للرياضيني وقطاع الرياضة اسوة بكل قطاعات الدولة 
املختلفة اذ كان سموه، رحمه اهللا، حريصا على تذليل كافة 
الصعــاب امام ابنــاء الكويت وتســهيل مهامهم في احملافل 
الدولية والقارية، ولقد كانت لســموه بصمة واضحة خلف 
كافــة االجنازات التى حققهــا الرياضيون منذ فجر انطالق 
الرياضة في الكويت، فلم يكن سموه بعيدا عن صنع القرار 
الرياضي وســاهم بتطويره ما ادى الى النهوض بقطاعات 

الرياضة املختلفة.

أكد رئيس احتاد كرة اليد ناصر صالح بومرزوق أن أمير 
اإلنسانية رحل عن أعيننا ولكنه باق في قلوبنا، بعطاءاته 

ومآثره التي لن ينساها له ابناؤه من الشعب الكويتي.
من جانبه قال أمني سر االحتاد قايد العدواني اننا فجعنا 
بخبر رحيل الوالــد القائد، طيب اهللا ثراه، مضيفا ان أمير 
اإلنسانية استقطب جميع الشعوب بتواصله اإلنساني ودعمه 
للقضايا اإلنسانية في شتى بقاع األرض، ونحن افتقدنا قائدا 
حكيما ووالدا كان حاضرا معنا في أفراحنا وأحزاننا وكان 
قريبا من الشعب الكويتي يلتمس احتياجاته ومتطلباته. 

اليوسف: صاحب األيادي البيضاء

حمد الدبوس: فقدنا أبًا وقائدًا

العمران: سياسي من الطراز األول

علي الدبوس: وضع الكويت في مرتبة دولية رفيعة

العنزي: حمل مكانة خاصة في نفوس الكويتيني

عناد وأبواحلسن: وقف إلى جانب أبنائه الرياضيني داعمًا ومساندًا

مزعل: قدم الكثير للكويت.. والركاكة: حظي بحب كبير

الصميعي: سيرة عطرة عامليًا

احملمد: الداعم األكبر للرياضة

تقدم رئيــس مجلس إدارة احتاد كرة القدم الشــيخ أحمد 
اليوســف وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤســاء اللجــان العاملة 
وجميع العاملني بأحر التعازي القلبية إلى سمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وعموم الشــعب الكويتي بصفة عامة، وإلى آل 
الصباح الكرام بصفة خاصة، وإلى األمتني العربية واإلسالمية 
والدول الصديقة بوفاة صاحب الســمو األمير الراحل الشيخ 

صباح االحمد.
وأكد اليوســف أنه كان لسمو األمير الشيخ صباح االحمد 
الدور األبرز في قضايا األمة العربية والدول الشقيقة والصديقة 

نظرا آلرائه السديدة. 
وأوضح أن سموه كان الزعيم والقائد الرمز صاحب األيادي 
البيضاء الذي عمل من اجل بالده وشعبه دون كلل أو ملل. 

مــن جانبه، قال نائب رئيس احتــاد كرة القدم أحمد عقلة 
اننا نعزي الشعب الكويتي الكرمي، وأسرة آل الصباح الكرام، 
والعالــم، برحيل أميرنا وأمير اإلنســانية املغفور له الشــيخ 
صبــاح األحمــد، داعني املولــى أن يتغمده برحمته ويســكنه 
فسيح جناته، وأن يجزيه خير اجلزاء ويسكنه منازل األبرار 

والصديقني، ويلهمنا الصبر والسلوان لهذا املصاب اجللل.

قــال رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس 
إن العالــم فقد برحيل ســمو األمير الشــيخ صباح األحمد 
قائدا عاملي الطراز، وحكيما تهتدي مبشورته قيادات الدول 
والشــعوب، وفقد شعب الكويت أبًا وأميرا وقائدا ومرشدا، 
كان معنا وإلى جانبنا في كل حني، في الفرح جنده سعيدا 
مبتسما يفرح بأفراحنا، وفي احلزن دوما ما يحضر ويشد 
من عضدنا، ويدعونا للصبر، وعلى اجلانب الرياضي، كان 
الشباب محل اهتمام دائم لسموه ـ رحمه اهللا ـ مشددا على 
ضرورة تذليل كافة العقبات والصعاب التي من شــأنها أن 
تعترض طريقهــم، ألجل متثيل بلدهم الكويت خير متثيل 
في احملافــل القارية والدولية، ومبا يعكس املكانة املتميزة 
التي يحتلها الشــباب الكويتي ودوره املهم في بناء حاضر 

ومستقبل وطنه.

أكــد نائب رئيس احتاد االســكواش حامد العمران ان 
أبناء الشعب الكويتي وأبناء األمتني العربية واإلسالمية 
لن ينســوا ابدا ما قدمه صاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمد «أمير اإلنسانية» وما بذله من عطاء امتد ليشمل 
اجلميع في الكويت وخارجها، كما انه كان رجال سياسيا 
من الطراز األول، ومواقفه على امتداد مسيرته في العمل 
السياســي تشهد له بذلك من لّم الشمل العربي وإصالح 
ذات البــني وتوحيد الصف. ونحن ال نقول اال ما يرضي 
ربنا لفراقه وندعو اهللا له بالرحمة واملغفرة وأن يجزيه 

عنا جميعا خيرا.

أكد رئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
الطاولة علي الدبوس أن فقد الكويت 
ألمير اإلنسانية وقائد العمل اإلنساني 
مصاب جلل على جميع أبناء الشعب 
الكويتي الكرمي، ملا يحتله ســموه - 

رحمه اهللا - من مكانة غالية ورفيعة، 
مضيفــا اننا فقدنــا والدنا ومعلمنا، 
وقائدنا الذي وضع الكويت في مرتبة 
دولية رفيعة بفضل حكمته وبعد نظره 
ورؤيته الســامية، وقد كان الشباب 

الرياضي محل اهتمام ورعاية سموه 
الدائمة، وما حتققت اإلجنازات الكبيرة 
التي شــهدتها الرياضة الكويتية إال 
بفضــل دعم كبير من قبل ســموه - 

رحمه اهللا.

تقدم رئيس احتاد كرة السلة رشيد 
العنــزي بأحر التعازي الى الشــعب 
الكويتي وأسرة الصباح وإلى االمتني 
العربية واإلسالمية لوفاة املغفور له 
الشيخ صباح األحمد. وقال ان الفقيد 
له مكانة خاصة في نفوس الكويتيني، 
وكذلك لدى بقية الشــعوب من خالل 

الدور الكبير الذي كان يقوم به نحو 
الشــعوب إلحالل الســالم في العالم، 
حيث توجت هذه االعمال مبنحه لقب 

أمير اإلنسانية.  
وأوضــح أن االميــر كان رمزا من 
رموز الكويت من خالل دعمه ألنشطة 
الشباب، الســيما في الرياضة بشكل 

خاص حيث بصمات ســموه واضحة 
للعيــان، وقد شــهدت الرياضة نقلة 
نوعية خالل الفترة املاضية، ويصعب 
حصر مناقب ومآثــر األمير - رحمه 
اهللا - وعطائــه، وكان دعــم ســموه 
وتوجيهاته عالمــة فارقة في تطوير 

القطاع الرياضي بشكل عام.

أبــدى رئيس مجلــس إدارة نادي 
الصليبخات سعد عناد شديد احلزن 
واالســف على وفاة صاحب الســمو 
األميــر وقــال ان الكلمــات حتتار في 
وصف مآثر سموه الكثيرة، وتختلج 
في قلوبنا لوعة الوداع في فراق قائد 
العمل اإلنساني ووالد اجلميع، فسمو 
األميــر كان رجال ديبلوماســيا رفيع 
املقام، وسياسيا من الطراز األول، ولم 

يكن شــأن من شؤون الكويت وأهلها 
غائبا عنه، فعندمــا توقفت الرياضة 
وقف إلى جانب أبنائه الرياضيني داعما 
ومساندا ومؤيدا حتى مت رفع اإليقاف، 
وهذا ليس بالغريب على سموه الكرمي».
مــن جانبــه، ذكر امني ســر نادي 
القادسية حســن أبواحلسن ان وفاة 
صاحب السمو االمير خسارة للعالم 
اجمــع ملــا فيــه مــن خصــال حميدة 

وفضائل انســانية، ونســأل اهللا عز 
وجل ان يتغمده بواسع رحمته، مضيفا 
ان لألمير الراحل مواقف مشــرفة مع 
الرياضــة الكويتية فــي كل املناصب 
التي توالهــا وكانت رعايته للمباراة 
النهائية على كأس سموه من الفرص 
اجلميلة التي كنا نترقبها كي نتحدث 
معه ونســتمع الــى نصائحه وكانت 
كلماته نبراسا من أجل حتقيق النجاح.

عبر رئيس نــادي خيطان عبداهللا 
مزعــل عــن خالــص تعازيه للشــعب 
الكويتــي، مؤكــدا ان صاحب الســمو 
املغفور له الشــيخ صباح االحمد قدم 
الكثيــر للكويــت وســيبقى خالدا في 
قلوبنا، وندعو املولى عز وجل أن يرحمه 
ويغفر له ويتغمده بواسع رحمته. وقد 
كانت لألمير الراحل العديد من املواقف 

الطيبة واالصيلة التي تصب في صالح 
الشعب الكويتي وجميع من يعيش في 
بلدنا احلبيب الكويت، وحصوله على 
لقب (قائد العمل االنساني) لم يأت من 
فراغ وهذا نظير ما قدمه لالنسانية من 
مواقف وفزعات ملختلف شعوب العالم.
وأكد نائب رئيس نــادي التضامن 
ســرحان الركاكة ان خبــر وفاة «أمير 

االنسانية» نزل كالصاعقة على اجلميع 
وذلك ملا يحمله هذا الرجل من حب كبير 

للشعوب كافة. 
ونحن نعزي أنفسنا ونعزي اجلميع 
في هذا املصاب اجللل ونسأل اهللا العلي 
القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا 
الصبر والســلوان، وإنــا هللا وإنا إليه 

راجعون.

قال رئيس مجلس إدارة احتاد االسكواش وليد الصميعي 
اننا فجعنا جميعا بخبر وفاة صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، والــذي كان والدا جلميع أبناء الشــعب 
الكويتي، وال توفيــه كلماتنا حقه، فهو صاحب األيادي 
البيضاء والســيرة العطرة والنزيهة على مستوى دول 
العالم، ويكفيه ان العالم كان يناديه بزعيم اإلنسانية نظرا 
للمواقف الرحيمة التي اشتهر بها جتاه شعوب مختلف 
دول العالم، ونحن كرياضيني ال ننسى ابدا مواقفه جتاه 

أبنائه الشباب وما قدمه للرياضة الكويتية.

نعــى رئيس نادي البولينغ رئيس االتحادين الدولي 
واآلسيوي للعبة الشيخ طالل المحمد للشعب الكويتي 
واألمة العربية واإلســالمية واإلنسانية جمعاء واألسرة 
الرياضية وفاة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
أمير اإلنســانية والخير والعطــاء داعيا اهللا أن يتغمده 

بعفوه وعظيم رحمته.
وقال إن الحركة الرياضية والشبابية الكويتية فقدت 
الداعم األكبر والسند والمعين لها، الذي وجه دائما بتذليل 
جميع العقبات التي تواجه ابناءه الرياضيين، وقد شهدت 
الرياضة الكويتية في عصر سموه الكثير من االستقرار 
والتقدم والرقــي، متضرعا للمولى عزل وجل ان يتغمد 

سموه بواسع الرحمة والمغفرة.

املال: مسيرة حافلة باإلجنازات
أعــرب نائب مدير عــام الهيئة العامــة للرياضة لقطاع 
الرياضة التنافســية د.صقــر املال عن حزنــه لرحيل أمير 
اإلنسانية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
رحل عنا بعد مسيرة حافلة من اإلجنازات جنح خاللها في 
قيادة سفينة الكويت بأمان وحافظ على عالقاتها باجلميع، 
مضيفــا أن إجنــازات وبصمات صاحب الســمو في املجال 
الرياضي ودعم الشباب الكويتي ال تعد وال حتصى منذ ان 
تولى مقاليد احلكم في البالد وكان داعما ومســاندا ألبنائه 
الرياضيني الذين جنحوا في حتقيق مناصب دولية في كل 

احملافل ورفع علم الكويت في كثير من املناسبات.
ولفت الى دعم صاحب السمو أبنائه الرياضيني بتوفير 
كافة مقومــات النجاح الرياضي بإقرار القوانني التي تنظم 
العمل الرياضي لألندية واالحتادات الرياضية بجانب توفير 
البنية التحتية للمنشآت الرياضية التي نفتخر بتواجدها 

في عهد سموه.
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وافق مجلس األمة في جلسته 
اخلاصة امس على املداولة الثانية 
للمشروع بقانون بشأن «اإلفالس» 
وأحاله إلى احلكومة كما اقر املداولة 
الثانية لتعديل قانون هيئة الزراعة.

ووافق مجلس األمة على تعديل 
قانون «حتويل الكويتية إلى شركة 
مســاهمة» فيما يخص حقوق 

املوظفني واحاله إلى احلكومة.
كما وافق على املداولة األولى 
لقانون تنظيــم وإدارة التركيبة 
السكانية واملداولة األولى لتعديالت 
قانون «حقوق ذوي اإلعاقة»، كما 
أرجأ مناقشة وإقرار قانون اإلدارة 
العامة للتحقيقات. والى التفاصيل:
افتتح رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة اخلاصة 
العلنية أمس الثالثاء ٢٩/٩/٢٠٢٠ 
عند الساعة التاسعة والنصف، 
بعد أن كان قد رفعها ملدة نصف 
ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتال 
األمــني العــام أســماء األعضاء 
احلاضرين واملعتذرين والغائبني 
عن اجللسة بدون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغامن: هذه اجللســة 
خاصــة تعقد وفق املادة ٧٢ من 
الالئحــة الداخليــة للنظــر في 

املوضوعات املدرجة وهي:
تقارير اللجان عن املراسيم 
بقوانني واملشــروعات بقوانني 

واالقتراحات بقوانني:
١ - التقريــر احلادي عشــر 
التكميلي للتقرير السابع للجنة 
الشؤون املالية واالقتصادية عن 
التعديالت املقدمة على مشروع 
قانون بإصــدار قانون اإلفالس 
والــذي أقــره مجلــس األمة في 
املداولة االولى بجلسته املعقودة 

بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠.
٢ - املداولــة الثانيــة علــى 
مشروع القانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ 
بإنشــاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية والذي 
سبق أن أقره املجلس في مداولته 

االولى بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠.
اخلامــس  التقريــر   -  ٣
واخلمســون للجنــة الشــؤون 
التشريعية والقانونية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االقتراحات 
بقوانــني بتعديــل بعض أحكام 
القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠١ في 
شأن اإلدارة العامة للتحقيقات 
الداخليــة وعددهــا ٣  بــوزارة 
وتعديــل مقــدم علــى االقتراح 

بقانون االول.
٤ - التقريــر الثامن للجنة 
الشــؤون املاليــة واالقتصادية 
واملدرج بصفة االستعجال على 
االقتراح بقانون بتعديل املادة ٨ 
من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ في 
شأن حتويل مؤسسة اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة الى شــركة 

مساهمة.
٥ - التقريــر االول للجنــة 
تنمية املوارد البشرية واملدرج 
بصفة االستعجال عن االقتراحات 

بقوانني بشأن موضوع التركيبة 
السكانية، وعددها ٨ اقتراحات 
بقوانــني واحملال بعضها بصفة 

االستعجال.
٦ - التقريــر االول للجنــة 
شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة 
واملدرج بصفة االســتعجال عن 
االقتراحات بقوانني بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ 
في شأن حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة (وعددها أربعة وعشرون 

اقتراحا بقانون).
١ - املداولــة الثانيــة علــى 
مشــروع قانون بإصدار قانون 

اإلفالس:
مت تأجيله لعدم وجود مقرر 

اللجنة.
وانتقل املجلس الى مناقشة 

القانون الثاني في البداية.
٢ - املداولــة الثانيــة علــى 
قانــون إنشــاء الهيئــة العامــة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية:
٭ مرزوق الغامن: حســب املادة 
١٠٤ سوف تقتصر املناقشة على 
التعديالت املقدمة على املداولة 

األولى.
٭ محمد الهدية (عن املقرر): هناك 
تعديل واحد مقدم من النائب أحمد 
الفضل ولم تقــدم أي تعديالت 

أخرى.
٭ مرزوق الغامن: وفق املادة ١٠٣ 
هناك تعديل مقدم من أحد النواب 

فليقرأه رئيس  اللجنة.
٭ أحمد الفضل: للتو كنا نشاهد 
أزمة احليازات الزراعية واكتشفنا 
أن هذه احليازات ال تنتج، لذلك 
اللجنة راعوا الواقعية لسنتني، 
لكن يجب أن نرجع لألصل مرة 
ثانية، حتى نحقق الغرض من 
احليازة الزراعية، وعدم وقوفها 

هو تضييع للمال العام.
٭ محمــد الهدية (عــن املقرر): 

اللجنة موافقة.
٭ محمد اجلبري: من باب التعاون 

احلكومة توافق على التعديل.
٭ سعدون حماد: يجب أن نفصل 
بني من يأخذ احليازة الزراعية من 
الدولة، وبني من اشترى احليازة 
بأمواله، فال يجوز تطبيق املدة 
عليه، بــل نطبق على من يأخذ 
احليازة من الدولة، ولذلك أطلب 
من االخوان في اللجنة الفصل بني 
االثنني، من يأخذ حيازة من الدولة 
يطبق عليه القرار، ومن يشتري 

احليازة ال يطبق عليه القرار.
٭ عدنان عبدالصمــد: القانون 
الســابق الســاري كان أروع ما 
يكــون، وكان من يأخذ احليازة 
ســوف ينتــج، وهــذا التعديل 
سيساهم في املتاجرة باحليازات 
الزراعية، أما املزارع اجلاد فسوف 
يتضرر، وهذا ما قدمه األخ احمد 
هو حل وسط فقط، ولم نرجع 
الى القانون السابق، بل يفترض 

من البداية ٥ سنوات.
يفترض أي شخص يشتري 
أرضا زراعيــة من العقد وليس 
االنتاج، وهذا ال يرســخ االنتاج 

الزراعي احلقيقي.
٭ علي الدقباســي: احلديث عن 

األمن الغذائي يختلف عما نناقشه 
اليوم من تسهيل اإلجراءات، لذلك 
املجلس مطالب بتسهيل القوانني 
والبيع والشراء يتركه للناس، 
وأطلب عدم خلــط األوراق بني 
األمن الغذائي وتسهيل االجراءات.
٭ صالح عاشــور: مشكلة بيع 
احليــازات أو حتويلها ليســت 
املشــكلة األساســية للزراعــة، 
القضية األساســية هــي كيفية 
تســويق املنتجات واملزروعات 
واحملاصيــل خالل مراكز البيع، 
اعتقد البد من إنشاء إدارة خاصة 
بالتســويق للمنتج، املزارعون 
ليس لديهم االمكانيات والوقت 
الكافــي للزراعــة والتحصيــل 
والبيع، فهذه االدارة تقوم بالشراء 
من املزارعني وتقوم بالتسويق، 
فال يوجد اهتمــام حكومي لهذا 
التســويق، أما قضية التحويل 
فاحليازات والبيع والشراء طاملا 
انتقل من شخص أو آخر، فنحن 
مع مــا جاء في تقريــر اللجنة، 
ونترك هذا األمر للشخص نفسه.
٭ محمد الهديــة: التعديل على 

املادة (٥ مكرر) ثالثا.
ووافق املجلس على التعديل.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة الثانية.

احلضور ٤٥، موافقة ٣٩، عدم 
موافقة ٤، امتناع ٢.

موافقة ويحال للحكومة.
٢ - قانون اإلفالس: املداولة 

الثانية للمشروع بقانون:
(وزيــر  الروضــان  خالــد  ٭ 
التجارة): بعد النقاش املستفيض 
في اجللسة السابقة وصل إجمالي 
التعديالت ٩٣ تعديال نيابيا و٩ 
تعديــالت من اللجنــة بإجمالي 

١٠٢ تعديل.
وأغلب التعديالت موضوعية 
ووافقت التعديالت عليها جميعا 

اللجنة.
٭ مقرر اللجنة ماجد املطيري: 
هناك توافق بني اللجنة واحلكومة 
وهنــاك ٣ تعديالت مــن الدالل 

والشاهني والدمخي.
وال توجــد تعديــالت خالل 

اجللسة.
وجرى التصويت على املداولة 

الثانية.

احلضور ٤٢، املوافقة ٣٥، عدم 
موافقة ٧، امتناع ٠.

ونص القانون على اآلتي:

املادة األولى

يعمل بأحكام القانون املرافق 
في شأن اإلفالس، وتسري أحكام 
قوانني االجــراءات واحملاكمات 
اجلزائية، واملرافعــات املدنية 
والتجارية، واإلثبات في املواد 
املدنية والتجارية، فيما لم يرد 
بشأنه نص في القانون املرافق.

املادة الثانية

حتيل احملكمة املختصة بشهر 
اإلفــالس وفقا للمــادة ٥٦٣ من 
قانون التجارة من تلقاء نفسها ما 
يوجد لديها من إجراءات االفالس 
واملنازعــات والتظلمات، وكافة 
الدعاوى الناشــئة عن اإلفالس 
الى إدارة االفالس باحلالة التي 
تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر 
صحف تلــك الدعــاوى طلبات 
افتتاح إجراءات شــهر اإلفالس 
وفقا للقانــون املرافق وتخضع 
ألحكامه، كمــا تخضع إجراءات 
االفالس التي لم تكتمل قبل العمل 
بهذا القانون لالجراءات الواردة 

بأحكام القانون املرافق.
وحتيل الدائرة املنشأة وفقا 
للمادة ١٥ من املرسوم بالقانون 
رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ املشار اليه من 
تلقاء نفسها الطلبات املنظورة 
أمامها الى دائرة اإلفالس باحلالة 
التي تكون عليها بدون الرسوم، 
وتعتبر طلبات إعــادة الهيكلة 
املقدمــة لتلــك الدائــرة طلبات 
بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة 
وفقا للقانــون املرافق وتخضع 

ألحكامه.
وتســتمر االحكام الصادرة 
بتصديق خطة الهيكلة الصادرة 
وفق أحكام املرسوم بقانون رقم 

٢/٢٠٠٩ قائمة ومنتجة ألثرها.

املادة الثالثة

ال تسري أحكام املادة السابقة 
على الدعاوى والطعون احملكوم 
فيها، أو املؤجلة للنطق باحلكم 
قبل تاريخ العمل بهذا القانون، 
وتبقــى االحكام الصــادرة فيها 
خاضعة للقواعد املنظمة لطرق 
الطعــن الســارية فــي تاريــخ 

صدورها.
التمييز  وتســتمر محكمــة 
واالســتئناف في نظر الطعون 
املرفوعــة أمامهما، قبــل تاريخ 
العمــل بهذا القانون، حتى متام 

الفصل فيها.
وتعتبــر أيــة إجــراءات مت 
اتخاذها وفقــا حلكم املادة ٥٦٥ 
من قانون التجارة  مبثابة تدابير 
حتفظيــة متخــذة مــن قاضــي 
اإلفــالس وفقا ألحــكام القانون 
املرافق، يجوز لقاضي اإلفالس 

تعديلها أو إلغائها.

املادة الرابعة

التجــارة  وزيــر  يصــدر 
والصناعة الالئحــة التنفيذية 
والقرارات الالزمة لتطبيق أحكام 
القانون املرافق، خالل ستة أشهر 
من تاريخ نشر هذا القانون في 

اجلريدة الرسمية.

املادة اخلامسة

يلغى املرسوم بقانون رقم 
٢ لســنة ٢٠٠٩ املشــار إليــه، 
وتلغى املواد من ٥٥٥ الى ٨٠٠ 
من املرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة 
١٩٨٠ املشار إليه، وتلغى املواد 
٢٩٢، الفقــرة األولــى والثانية 
والرابعة مــن املادة ٢٩٣، ٢٩٤، 
٢٩٥، ٢٩٦ من املرسوم بقانون 
رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ املشار إليه.
كما يلغــى كل نص يخالف 

أحكام القانون املرافق.

املادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، وينشــر في 
اجلريــدة الرســمية، ويعمل به 
بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشر 
الالئحــة التنفيذية في اجلريدة 

الرسمية.
(وزيــر  الروضــان  خالــد  ٭ 
التجارة): نشــكر املجلس على 
املوافقــة وإقرار القانــون الذي 
سيســاهم في تقوية االقتصاد 

وهو قانون نوعي.
ووافق املجلس على مناقشة 
التقارير األربعة الباقية مشتركة 
وهي «التحقيقات» و«الكويتية» 

اجلوية الكويتية، وهناك قانون 
آخر ينصــف املعاقني وينم عن 
الفئــة،  الدولــة لهــذه  اهتمــام 
فالتعليم لذوي اإلعاقة هو عالج 
وإذا تأخر اكتشاف بطيئي التعلم 
فيتأخر في عالجهم، ولذلك لزم 
عمــل دورات تدريبية والقانون 
أنصف األم الكويتية التي لديها 
ابن مــن ذوي اإلعاقة ويجعلها 
متمتعة بذات احلقوق التي يتمتع 
بها الرجل الكويتي، فهي تعاني 

وآن األوان إنصافها.
ويجب وضع اإلعاقة البسيطة 
موضع االهتمام وآن للدولة أن 
تقــف الــى جنبــه، وكذلك دمج 
املعاق في سوق العمل أمر مهم 
جــدا، وهنــاك رســالة للقائمني 
على ذوي اإلعاقة، فهناك حاالت 
يجب أن تكون حتت فئة اإلعاقة 
املتوسطة لكن الهيئة ال تعترف 
بذلك، ويجب أن يعمم هذا األمر 
على جلنة اإلعاقة، بحجة أنه ال 

يوجد حكم قضائي.
٭ خليل أبل: بالنســبة لقانون 
التركيبة السكانية، فعلى الرغم 
من اننا مــن اوائل الناس الذين 
قدمنا اقتراحــات اال ان القانون 
اآلن ال يلبي اآلمال والطموحات 

لكن هذا هو املتاح.
اآلثار االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية واألمنية من اختالل 
التركيبة امر خطير وأسبابه سوء 
اإلدارة مــن احلكومة، ألنهم كلما 
يعاجلون مشكلة من العمالة تفتح 
وتسكر بدون دراسة كاملة او عمل 

اعتبار لهذه اآلثار.
هــل يعقــل فــي دولــة عدد 
سكانها املواطنني مليون و٥٠٠ 
الــف والوافــدون ٤ ماليني، هل 

هذا مقبول؟
غير مقبول، لكن كيف حدث 
ذلك؟ ال يوجد اعتبار على ايجاد 
تركيبة سكانية غير خطرة على 
املجتمع، املســألة متوقفة على 
الضغط السياسي الديبلوماسي 
الذي نواجهه كدولة ويتم ابتزازنا 
من اجل زيادة وافدين لدينا. لكن 
يجب مراعاة خصوصيتنا وأمننا، 
عندما ال تســتطيع احلكومة ان 
تصد الضغط السياسي من دولة 
اخرى، يجب عليها ان يكون رّدها 
بأن املســألة لــدى مجلس األمة 
وليس بيديهــا، وذلك لتحصني 

احلكومة من الضغوط.
وال نثق في احلكومة بإعطائها 
اخليــط واملخيــط فــي حتديد 
النسب، فلو كانت قادرة ملا وقعنا 
في هذه املشــكلة منــذ البداية، 
ولذلك ســنضع لــه ضوابط،ال 
توجد مظلة واحــدة في الدولة 
مســؤولة عــن مراقبــة ووضع 
األطر العامة للتركيبة السكانية، 
هــل هي الصحــة او التجارة او 
التخطيــط، وكذلك النســب فال 
يجــوز جنســية واحــدة تكون 
نسبتها عالية، فيفترض ان نشكل 
وننوع حتى ال يكون هناك خطر، 
وكذلك التعداد الكلي للسكان ألن 
البنية التحتية منذ الثمانينيات 
عندما كان التعداد مليونا واآلن ٤ 
ماليني، فلذلك يجب بناء البنية 
التحتية السليمة ثم نستقطب 

العمالة املاهرة الفنية.
بالنسبة ملزايا املعاقني فهناك 
جانب شرعي مسؤولون عنه، 
وكذلك دمج املعاقني في املجتمع 
وال يشــعر بهذه املعاناة إال من 
لديه معاق، واالمتيازات ليست 
منة بل حق ومساعدة في التربية 
والتعامل ورعايــة املعاق، ألن 
هناك خلــال في املفهــوم، فكل 
من يدعي االعاقة مشبوه حتى 
يتم التحقيق معه كأنه حرامي، 
فإن اتى شــخص يريد الكذب، 
وبالتالي املعاق احلقيقي يعاني، 
فإذا ثبت العكس نغلظ العقوبة 

عليه.
٭ نايــف املرداس: الكل ينتظر 
هذه القوانني وإقرارها، بالنسبة 
لقانون اإلدارة العامة للتحقيقات 
فنرجو انصاف احملققني كما مت 
انصاف اصحاب السلك القضائي، 
وتقدمي امليزات والراتب فهناك 
فرق بــني الراتب اثنــاء العمل 

وبعد العمل.
يجب مساواة جميع العاملني 
فــي كاســكو واعطائهــم جميع 
احلقوق فاجلميع سواســية في 
القانــون واشــكر اللجنــة على 
إعطائهــم حقوقهم وعدم الدمج 
بني الشيك الذهبي ونهاية اخلدمة.

هنــاك خلــل واضــح ظهــر 
خالل ازمة كورونا في التركيبة 
الســكانية وانكشــفت جتــارة 
االقامــات والعمالــة الهامشــية 
وأظهرت الوجه السيئ للتركيبة 
الســكانية وال أتلّمس اي جدية 

حكومية ملعاجلة هذه املشكلة.
الــكل الحــظ عمليــة إجالء 
الوافدين وتأثيراتها على السياسة 
والسيادة، وكذلك املدارس وبعض 
الدول التي رفضت اخذ رعاياها 
اثناء االزمة، يجب ان نســتفيد 
من االزمات حلل جميع املشاكل 

من جذورها.
وبالنسبة لقانون املعاقني فهو 
يســاوي األم الكويتية بالرجل 
والتــي ترعــى معاقــا ويجــب 
تشجيعها وأن تتمتع بامتيازات 
املواطــن الكويتــي، وأصحــاب 
االعاقات البسيطة يجب ان تكون 
لهم مميــزات، وبعض االعاقات 
البســيطة او البصريــة يجــب 

وذوي اإلعاقة والتركيبة السكانية 
وكل متحدث ١٠ دقائق.

٭ علي الدقباسي: اليوم نحتاج 
الى إنصاف املواطنني واملوظفني، 
ونريــد إقرار أيضا قانون هيئة 
اإلعاقــة، والقانون الذي يحتاج 
الى إقرار التعديالت عليه، واليوم 
هيئة اإلعاقة يوجد بها كثير من 
التعقيدات وآن األوان الى إقرار 
تعديالت تلك القوانني، والبد من 
االســتعجال واالنتصــار لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وفي بعــض املــرات الهيئة 
تتعمــد أن تعرقــل املســاعدات 
لذوي اإلعاقة، وهناك أمور فنية 
يعيقها القانون، واليوم نحن من 
يشرع القانون، وعلينا أن نتحمل 
املسؤولية ونحصل على تعديالت 

القانون.
٭ صالح عاشور: القوانني التي 
نناقشــها معه وهــي التركيبة 
الســكانية واخلطوط الكويتية 
وقانــون هيئــة اإلعاقــة ولكن 
القانــون االول وهــو التركيبة 
الســكانية واضــح أن احلكومة 
ال تريد هــذا القانون وعاجبهم 

الوضع احلالي في الكويت.
أما قضيــة الكويتيــة، أوال 
قانون اخلطوط الكويتية هي اآلن 
شركة واللي أخذ الشيك الذهبي 
راح يأخذ نصابه اخلدمة، وهناك 
مجموعة لم يأخذوا الشيك الذهبي 
وفقــط أخذوا نصابــه اخلدمة، 
ويجب أن تكون هناك مســاواة 
بني املواطنني في شركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
أما موضوع تعديالت قانون 
اإلعاقة فهناك ٧ تعديالت كلها في 
محلها، ويجــب إقرارها والعمل 

عليها بأسرع وقت ممكن.
٭ أســامة الشــاهني: مــن أبرز 
القوانني التي ينتظرها الشارع 
قانــون التركيبــة الســكانية 
والزميل عبدالكرمي كان أول من 
قدم اقتراحا بهذا الشأن وأصبح 
عندنا قانون يعالج هذه القضية 
ويلــزم احلكومــة بوضع خطة 
زمنية لتنظيم هذه القضية التي 
أصبح لها آثار اجتماعية وأمنية 
واقتصادية على الكويت آمال أن 
يتم إقراره، وهو يستحدث عقوبة 
اإلخالل بالتركيبة السكانية قد 
تصل الى احلبس أو العزل عن 

الوظيفة.
هنــاك ٢٦٤ متقاعــدا مــن 
«كاسكو» وفق قانون «الكويتية» 
حرمــوا من نهايــة اخلدمة رغم 
أن ما يســمى بالشــيك الذهبي 
هو ميــزة منفصلة حلثهم على 
التقاعد املبكر وهذه غير مكافأة 
نهاية اخلدمة، أشكر اللجنة املالية 
بإقرار هذا احلق بأثر رجعي، وكأن 
املسؤول كان يحسدهم، لذلك البد 

من إنصاف الـ ٢٦٤ موظفا.
وهناك تعديالت طال انتظارها 
على قانــون ذوي اإلعاقة، منها 
دمج املعــاق في ســوق العمل، 
ووضع مزايا إلغرائه باالستمرار 
للوظيفة، والقانون يعطي مزايا 
بتدريب وتأهيل املوظف املعاق، 
ويتضمن حقوق الكويتيني التي 
ترعى معاقــني (من زوجها غير 
الكويتي)، فهل نعاقبها باالبتالء 
واإلعاقة وحرمان مــن املزايا؟! 
اآلن نضيفهــا أســوة بالرجــل 
الكويتــي، وكذلك ميزة ســوف 
تقلل الضغط على هيئة اإلعاقة 
بإعطاء احلق لإلعاقة البسيطة 
بتخفيف ساعات العمل واالجهزة 
التعويضيــة إلنصــاف اإلعاقة 
البســيطة، فحاليا ليس لهم أي 
ميزة، والقانون اجلديد سينصف 
املعاقني ويعطيهم حق االجهزة 
التعويضيــة، وأن تكون بطاقة 
اإلعاقة واضحة ومفسرة بنوع 
اإلعاقة مثل اإلعاقة احلركية أو 
الســمعية أو البصرية وغيرها 
والقانــون يلــزم هيئــة اإلعاقة 
بوضع التفاصيل  اخلاصة بنوع 
اإلعاقة حتى تكون البطاقة نافعة 

له.
والتعديــل األهم إلزام هيئة 
ذوي اإلعاقة نشر املعايير العلمية 
التــي تتبعها، هذا القانون يلزم 
الهيئــة بنشــر املعاييــر يتيح 

للمعاقني االطالع عليها.
٭ بدر املــال: قانون التحقيقات 
ينصــف أصحــاب املعاشــات 
التقاعدية، وإنصافهم عبر القانون 
والقانــون محتــواه هو مجلس 
التأديب الذي يتواكب مع االدارة.

والتعديل اخلاص بكاســكو 
مســتحق حتــى ننصفهــم مع 
نظرائهــم في شــركة اخلطوط 

عندما يكسب حكما فيعمم على 
جميع احلاالت املشابهة ويجب 
االستعجال في اقرار هذه القوانني 

حتى تنصف املواطنني.
٭ عبداهللا فهاد: فقدت الكويت 
عبدالرحمــن  الشــيخ  اليــوم 
عبداخلالق نسأل اهللا ان يرحمه 

ويصبر أهله ومحبيه.
نتحــدث عن هــذه القوانني 
املستحقة والتي ال بد منها ورفع 
الظلم عن الفئات املستفيدة من 
هذه القوانني، بالنســبة لقانون 
ذوي االعاقــة فنشــكر اللجنــة 
علــى التقرير هــذه التعديالت 
طال انتظارها وكلها مســتحقة 
ألن الفئة يفترض ان تنصف منذ 
مدة طويلة واقرارها مستحق ألن 
هذه املعانــاة يفترض اال تكون 

موجودة على ارض الواقع.
الشخص املعاق حر باختيار 
من يتكفــل برعايته، وفي حالة 
االعاقة الشــديدة لــه ان يتواله 

مكلفان اثنان بدال من واحد.
الدولة ال تولي لهذه الفئة اي 
اهتمام والدليــل مبنى املعاقني، 
لذلك هــذه الفئة يجب ان تكون 
منزهة وبعيدة عن اي حسابات 

سياسية.
قانــون التحقيقــات وهــو 
إلنصاف املتقاعدين وملن فوجئوا 
بأنهم انتهت خدماتهم فيجب رفع 

الظلم عنهم ورد اعتبارهم.
قانون اخلطوط اجلوية ليس 
من املعقول ان نقف حجرة أمام 
٢٦٤ اســرة، كل هــذه القوانــني 

مستحقة.
هذه القوانني لن تكون ذات 
جدوى ألن إرادة التغيير غير 
موجــودة فاجلليــب ســاقطة 
امنيا وال توجد بها مؤسسات 
اعالمية إلى ان وصلت الى سوق 
احلرامية في اجلليب يباع فيه 
كل شــيء محــرم، واحلكومة 
تتفرج، وقدم النواب مقترحات 
وقوانني ولكن ال حياة ملن تنادي 
وهناك جنسيات مسيطرة على 
سوق الغذاء والسوق التجاري 
وســوق األغنام واملزارع وأي 
خلل مع هذه اجلنسية سيسقط 
احد هذه األســواق، املعلومات 
االمنية والداتا تســيطر عليها 
بعض اجلنسيات من الوافدين، 
الكويت دولة العرب وال نتكلم 
بعنصرية وإمنا نحن نتحدث 
عــن منظومة إداريــة مهترئة 
وافد غير كويتي ومعاشه ١٥٠ 
دينارا وحريص ان يكون خلف 
شاشات الكمبيوتر حتى يبيع 

الداتا واملعلومات.
الكنــدري: ترفــع  ٭ عيســى 
اجللسة ربع ساعة ألداء الصالة.
استؤنفت اجللسة الساعة 

.١٢٫٢٠
٭ مرزوق الغامن: طاملا الوزير 
املعني بالتحقيقات غير موجود 
فســأبدأ بقانــون «اخلطــوط 

اجلوية الكويتية» (كاسكو).
٤ـ  حتويل اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شــركة مساهمة 

كويتية.
٭ صفاء الهاشم: هناك تعديل 

من النائب صالح عاشور.
٭ صالح عاشور: البعض من 
موظفي «كاسكو» أخذ الشيك 
الذهبي، وهذا التعديل سيعطي 
ميزة ملن مت منحه الشيك الذهبي 
بإعطائه مكافأة نهاية اخلدمة، 
وهناك شريحة أخرى ضحت 
ببقائها فــي الكويتيــة، وهذا 
متييز بــني املوظفني في نفس 
اجلهة، وهذا يحتاج الى مساواة 
جميع العاملني فــي الكويتية 
و(كاسكو) بنفس االمتيازات.

٭ وزير املالية براك الشيتان: 
عندما مت تطبيق القانون كان 
هناك خيار للعاملني باالستمرار 
في املؤسسة أو احلصول على 
الشيك الذهبي والتقاعد، فما هو 
إجبار، ومن أخذ الشيك الذهبي 
فهــذا خياره، وخدمــة التقاعد 
هي حق، لذلك نتكلم عن احلق 
وبالتالي التــي مت صرفها هي 
ميزة وليســت حقا، ومن ظل 
في املؤسسة فتم تخييره بني 
االستمرار في املؤسسة أو أخذ 
الشــيك الذهبي، وعددهم ٢٦٤ 
شخصا. واملبلغ مخصص من 
ميزانية الشركة بحدود ٧ ماليني 

و١٦٥ ألفا.
٭ عبــداهللا الكنــدري: ال بــد 
املقــدم  أن نــدرس االقتــراح 
مــن النائــب صالح عاشــور، 
فالشــركات التابعة تخضع ملا 
يسمى القطاع األهلي، فأرفض 
التعديل ونحن مع املكتسبات 

ولكن أرفض التعديل.
٭ مرزوق الغامن: من يوافق على 

التعديل يرفع يده.
٩ من ٤٠ عدم موافقة.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة األولى.

احلضور ٤٦، املوافقة ٤٦، عدم 
موافقة، امتناع.

وجرى التصويت على املداولة 
الثانية لـ «كاسكو».

احلضور ٤٧، موافقة ٤٧، عدم 
موافقة، امتناع.

موافقة ويحال للحكومة.
ونــص القانون علــى اآلتي 
ـ املــادة األولى: يســتبدل بنص 
املــادة (٨) من القانون رقم (٦) 
لسنة ٢٠٠٨ املشــار إليه النص 
اآلتي: «يسمح ملوظفي الشركات 

التابعة ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية في حال رغبتهم بترك 
اخلدمة في الشــركة خالل فترة 
التحويــل باجلمــع بــني املزايا 
املقررة لهم وفقا لألنظمة املطبقة 
عليهم واملزايا املمنوحة ملوظفي 
املؤسســة وفقا للمواد السابقة 

وذلك من تاريخ استحقاقها».

٥ ـ التركيبة السكانية:

٭ خليــل الصالح: (عن املقرر) 
هــذا موضوع أخذ حيــزا كبيرا 
عن التركيبة الســكانية الى أن 
وصلنا الى مشروع متكامل حتل 
فيها قضية التركيبة السكانية، 
وأنيط الــى جلنة تنمية املوارد 
البشــرية وبدأنــا فــي إجراءات 

ترتيب هذا امللف.
اتصلنــا بكل جهات املجلس 
وخاصــة اللجــان بشــأن هــذا 
اخلصوص لتزويد اللجنة بهذا 
اخلصوص، ووصلنا الى نتيجة 

نهائية ملناقشتها اليوم.
٭ صالــح عاشــور: احلكومــة 
يجب أن حتسم موقفها في هذه 
القضايــا، فرأي اجلهــات كانت 
موافقة واآلن يتم طلب ســحب 
التقرير هذا غير مفهوم، والقانون 
طال انتظاره، واليوم يســحب 

بهذه الطريقة.
٭ أســامة الشــاهني: لــم يتــم 
سحب التقرير ولكن مت االتفاق 
على مناقشته وسنصوت على 
املداولة األولى ونرجئ التعديالت 

احلكومية للمداولة الثانية.
القانــون مكون مــن ١١ مادة 
أهمها انــه اول قانــون متكامل 

للتركيبة السكانية.
٭ وزيرة الشؤون: ملف التركيبة 
السكانية مهم ال يختلف عليه 
اي شخص بذلنا مجهودا كبيرا 
والتصريح الذي رفع للجنة هو 
تقرير تنفيذي ملخص يتكلم عن 
أمور كثيرة بدأت فيه احلكومة 
منذ عام ١٩٩٦، جاء هذا القانون 
وان كان ميثل أهمية كبيرة اال ان 
هناك مالحظات حكومية عليه، 
ومن الضــروري التباحث فيه 
لتعديله وبه عوار دســتوري، 
وال ميكــن للحكومة ان توافق 
عليه، وهذا املوضوع مهم، لذلك 
تطلب احلكومة اال تســتمر في 
التصويت على هذا التقرير بأن 
تعدل التعديالت داخل اللجنة 
ومن ثم يعرض على املجلس.

٭ عبداهللا الرومي: اذا وضعتم 
الــوزن النســبي ســتتعرض 
احلكومــة لضغوط مــن الدول 
واحلكومــة غير قــادرة، وبذلك 
لنجعلها بقرار، ولتفعل الدولة 
مــا حتتاجــه مــن دون علنية، 
اخللــل فــي تقديــر االحتيــاج 
وتقدير املناقصات احلكومية من 
النظافة واملستشفيات والنفط، 
فهناك اعداد ال حصر لها والوقود 
البيئي والعمالة ٤٠ الفا في الوقود 

البيئي.
٭ خالــد الشــطي: ال ينبغي ان 
تتفرد احلكومة بقرار وحدها في 
شأن التركيبة السكانية، والبد 
ان يكــون للمجلس كلمة وعلى 
املجلس واحلكومة ان يتعاونوا 

في هذا امللف.
٭ عبدالكرمي الكندري: استغرب 
من الوزير، تقول انه لم يؤخذ 
بتعديــالت احلكومــة ســترده 
احلكومة، هذه مصيبة، اذا كانت 
احلكومــة تتعامل بهذا النفس، 
هذه االزمة كانت يجب ان حتل 

بقرار.
التصويــت علــى  وجــرى 
املداولة االولى لقانون التركيبة 
السكانية: احلضور ٤١، موافقة 
٢٩، عدم موافقة ١٢، موافقة على 

املداولة االولى.

٦ ـ قانون ألشخاص ذوي اإلعاقة

٭ عودة الرويعي (عن املقرر): 
هنــاك ٢٤ اقتراحا بشــأن ذوي 
االعاقة، مما يؤكد اهمية القانون 
واهميــة الفئــة املســتهدفة في 
الشأن احمللي بخصوص االمور 

اخلدماتية.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة االولى: احلضور ٤٦، 
موافقة ٣٤، عدم موافقة ١، ممتنع 
١١، موافقة على املداولة االولى.

٭ وزيــرة الشــؤون: التقريــر 
لم يعكس مالحظــات احلكومة 

فاقتضى التنويه.
٭ عبــداهللا الكنــدري: القانون 
يعطــي وزارة الشــؤون وضع 
الضوابط والشروط املطلوبة وفقا 

لالئحة التي تصدرها الوزارة.
٭ عودة الرويعي: اذا كانت هناك 
اي خالفــات او مالحظات تترك 

للمداولة الثانية.
وجرى التصويت نداء باالسم: 
احلضــور ٤٦، موافقة ٣٤، عدم 
موافقة ١، امتناع ١١، موافقة على 

املداولة االولى.

اإلدارة العامة للتحقيقات
في وزارة الداخلية

٭ مبــارك احلريص: احلكومة 
تطلب تأجيل هــذا البند ليوم 
غد لعدم وجود الوزير املختص.

٭ مرزوق الغامن: ترفع اجللسة، 
وهناك جدول ســيوزع ونلتقي 
يوم غد (اليوم) الساعة ٩ صباحا 
وســتصلكم الدعــوة للجلســة 

اخلاصة يوم غد (اليوم).

(هاني الشمري) الرئيس مرزوق الغامن والنواب والوزراء على املنصة 

املجلس يقّر «اإلفالس» و«الزراعة» وتعديل «الكويتية»
أقر املداولة األولى لـ«تنظيم وإدارة التركيبة السكانية» وتعديالت قانون «حقوق ذوي اإلعاقة» وأرجأ مناقشة وإقرار قانون اإلدارة العامة للتحقيقات
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

الوضع إلى الثالجة.. واحلكومة بني انتخابات أميركا وزوال العقوبات عن إيران
بيروت ـ عمر حبنجر 

دخل الوضع اللبناني في 
ثالجة االنتظار القســري، 
وبالتالي ليس هناك ما يؤكد 
احتمال قيام حكومة خارج 
التوقيت اإليراني املرتبط 
الرئاســية  باالنتخابــات 
األميركية، مبعزل عن حاجة 
لبنان امللحــة الى حكومة 
فاعلة، وقــادرة على إنقاذ 
ما ميكــن إنقاذه من أوجه 
املالية واملعيشية،  احلياة 
الغريقة في بحر عواصف 
املدمــر للعملــة  الــدوالر 

اللبنانية.
ومن هنــا، كانت عودة 
الــى  احلكومــي  املســار 
الضيــاع، بعــد خســارة 
الفرصة األخيرة التي حتدث 
عنهــا الرئيس الفرنســي 
إميانويــل ماكــرون، ولو 
أنه عاد ومدد لها من خالل 
التمديــد ملبادرتــه، بني ٤ 

أسابيع و٦ أسابيع.
وبهذه املناسبة حتدثت 
صحيفة «الشرق» البيروتية 
عن معادلة جديدة للثنائي 
الشيعي تقول: «ال حكومة 
بوجود عقوبــات اميركية 
على ايران»! وعليه حتول 
االهتمــام السياســي فــي 
بيــروت أمــس الــى ردود 
الفعــل علــى تصريحــات 
ماكرون، وأبرزها رد األمني 
العــام حلزب اهللا الســيد 
حســن نصــر اهللا علــى 
اتهامات الرئيس الفرنسي 
للحزب وللطبقة السياسية 
احلاكمة، وقد استبق احلزب 
العام بتعليق  كلمة أمينه 
لقناة «املنــار» موجه الى 
الرئيس الفرنسي قالت فيه: 
أخطأت األسلوب وضللت 
العنــوان واشــتبهت كما 
يبــدو، بــني دور الرعايــة 
وفعل الوصايــة، معتبرة 
ان كالم الرئيس الفرنسي 
ينم عن حراجة موقفه، بعد 
تعثر مهمته بفعل حلفائه 
األميركيــني وأدواتهم في 
املنطقــة ولبنــان، رافضة 

رسالة التهديد والوعيد.

بناء وواقعي وموضوعي 
وفيه حرص على لبنان، ما 
عدا تعميم مسؤولية الفشل 
على اجلميع. هيدي ممكن 
تنفهم وبتقطع بالسياسة 
مع انها مش عادلة، بس يلي 
ما بيقطع معنا، هو تعميم 

إنو الكل قبضوا».
وأضاف: «الزم الرئيس 
ماكرون يعرف من اإلدارة 
إنو  الفرنسية وأرشــيفها 
بلبنــان، من زمــان، ومن 
أيام الطائــف حتديدا، في 
نــاس بتقبــض وفي ناس 
التحــدي  بتقبــض،  مــا 
رافعينــو  بعدنــا  نحنــا 
بوجــه اجلميــع وبوجــه 
أجهــزة املخابرات الدولية 
والنظام املصرفي العاملي. 
عم نحكي من حرصنا على 
استمرار املبادرة الفرنسية 

وجناحها».
بدوره املكتب السياسي 
حلركة امل قال في بيان له: 
إن موقف احلركة من تكليف 
د.مصطفى اديب تشــكيل 
احلكومــة كان واضحا في 

طليعة من ينادي باحملاسبة 
والتدقيق.

مصادر نيابية اوضحت 
رئيــس  ان  لـ«األنبــاء» 
املجلس واثق من استمرارية 
املبادرة الفرنســية، ولكن 
ضمن برمجة مختلفة عن 
البرمجة التــي انتهت مع 

اعتذار مصطفى اديب.
في حني أجابت مصادر 
بيــت الوســط علــى قول 
الرئيــس  ان  ماكــرون 
ســعد احلريري ورؤساء 
احلكومات السابقني وضعوا 
معايير طائفية لتشــكيل 
ان  بالقــول  احلكومــة، 
الرئيس احلريري والرؤساء 
السابقني قرروا السير على 
القواعد التي حددها الرئيس 
املعتذر أديب والتي تتماشى 
مع املداورة فــي الوزارات 
التــي وافــق عليها رئيس 
اجلمهورية والبطريركية 
املارونية ومعظم الفرقاء، 
تنــازل  احلريــري  وأن 
فــي موضــوع وزارة املال 
ملصلحــة البلــد، وقد قيم 

دعــم قيام حكومــة قادرة 
وقوية تضم افضل الكفاءات 
واالختصاصيني، وتلتزم 
برنامج االصالح، وموقفها 
خالل مفاوضات التشكيل 
كان منســجما مع االصول 
الدميوقراطية التي حتترم 
مواقف الكتل السياسية، وال 
تتنكر لنتائج االنتخابات 

البرملانية.
البيــان «ان  واضــاف 
احترامهــا  مــع  احلركــة 
للدور الذي لعبه الرئيس 
الفرنسي، تستغرب ما ورد 
على لســانه مــن اتهامات 
وحتميــــل املســؤوليات 
خاصــة للثنائــي الوطني 
(حركـــة أمل وحزب اهللا)، 
بعيدا عن احلقائق ووقائع 
النقاشــات مــع الرئيــس 

املكلف».
وأكد ان احلركة ترفض 
بأي شكل ما جاء من كالم 
اتهامي معمم على االطراف 
كافة جلهة االستفادة وقبض 
االمــوال، واعتبر أنه كالم 
يجافي حقيقة ان احلركة في 

ماكــرون بإيجابيــة هــذا 
املوقف.

اللبنانية  القــوات  امــا 
فهــي مــع كل مــا قالــه 
الفرنســي، وقد  الرئيــس 
املكلــف  الرئيــس  هنــأت 
مصطفى أديب على شجاعة 
االعتذار، ويقول مســؤول 
جهاز اإلعــالم والتواصل 
فيها شــارل جبور، لقناة 
«اجلديد» إن العهد اوصل 
البلد الى الكارثة التي حلت 
به، وتوقــع الوصول إلى 
تسوية سياسية تقود إلى 
انتخابات رئاسية مبكرة، 
ألن عهد الرئيس ميشــال 
عــون ميشــي علــى رجل 

واحدة.
في غضون ذلك استعادت 
احلكومة املستقيلة نشاطها 
امس، وبدأ عدد من الوزراء 
انفســهم لفترة  حتضيــر 
تصريف أعمال أطول مما 

كان في تقديرهم.
اال ان هذه العودة اقترنت 
بالسياحة اليومية للطائرات 
احلربية اإلســرائيلية في 
ســماء لبنــان، وباختفاء 
مادتــي البنزين واملازوت 
من محطات التوزيع، وقد 
انتشــر فيديو عبر مواقع 
التواصل يصور صهاريج 
البنزين واملازوت املدعوم 
من الدولة اللبنانية وهي 
جتتاز معبرا غير شــرعي 
باجتاه سورية، عبر حدود 
يفترض انها مراقبة عسكريا 
وأمنيا، في حني تابع الدوالر 
األميركي حتليقه في فضاء 
املقفلة،  األسواق السوداء 
اال على اصحــاب املفاتيح 
السحرية، حيث بلغ سقف 
ســعر الدوالر ٨٢٥٠ ليرة 
لبنانيــة، في حني تخطت 
الكورونــا الـــ١٠٠٠ اصابة 

يوميا.
وقد تقدمـــت مجموعـــة 
«الشعـــب يريد اصـــالح 
النظـــــام» بإخبــار امــام 
ضـــــد  العــــام  النائــب 
املصــارف اللبنانية بجرم 
مخالفـــــة قانون النقـــــد 

والتسليـــف.

ردود الفعل تتوالى على تصريحات ماكرون.. باسيل: في ناس بتقبض وناس ما بتقبض.. و«حركة أمل»: نرفض تعميم االتهامات

رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال مدير دائرة املشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه  (محمود الطويل)

أمــا جريــدة «األخبار» 
القريبــة مــن حــزب اهللا 
فقد قالت ملاكــرون: «الزم 

حدودك».
الرئيس ميشــال عون 
لــم يتجاوز الدعــم املعلن 
الفرنســية،  للمبــادرة 
وتقول قنــاة «أو تي في» 
الناطقة بلســان تياره، ان 
على الرئيس قيادة املرحلة 
انطالقــا مــن مســؤوليته 
الدســتورية التي نوه بها 

ماكرون.
من جهته، وصف رئيس 
الوطنــي احلر»،  «التيــار 
النائب جبران باسيل، كالم 
الرئيــس الفرنســي حول 
لبنان بأنه «بناء وواقعي 
وموضوعي»، لكنه استنكر 
من محجره الصحي بسبب 
اصابته بكورونا، ما اعتبره 
تعميم ماكــرون أن «الكل 

قبض».
وكتــب باســيل عبــر 
حسابه على «تويتر»: «ولو 
تأخــر تعليقنــا... حديث 
الرئيــس ماكــرون األخير 

حتويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية 
إلى «ميزة» خالل أكتوبر

مخلوف يتهم «أثرياء احلرب» بالقيام بأكبر 
عملية نصب في الشرق األوسط

القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد معيط وزير املالية، أنه 
سيتم خالل شهر أكتوبر املقبل حتويل 
٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف 
مستحقات العاملني بالدولة إلى بطاقات 
الدفع الوطنية املطورة املعروفة إعالميا 
بـ «كروت ميزة» املؤمنة ذات الشرائح 
الذكية الالتالمسية، التي تتيح لهم خدمات 
 ،«ATM» الســحب النقدي من ماكينات
اإللكتروني عبر اإلنترنت،  والشــراء 

 ،«POS» ونقــاط البيــع اإللكترونيــة
وسداد املستحقات احلكومية إلكترونيا 
من خالل منظومــة الدفع والتحصيل 
اإللكترونــي احلكومي، وذلك في إطار 

املرحلة التجريبية الثانية.
وقال الوزير إننا نتطلع إلى «مجتمع 
رقمي» يضمن تيسير حصول املواطنني 
على اخلدمات احلكومية وغير احلكومية 
بقيمتها الفعلية من خالل الدفع اإللكتروني 
والشــراء «أونالين» باعتبار ذلك أحد 

محفزات النمو االقتصادي.

وكاالت: شــّن رامــي مخلوف رجل 
األعمال السوري وابن خال رئيس النظام 
الســوري، حملته على النظام، واصفا ما 
تتعرض له مؤسساته من مصادرة ومطالبتها 
مبستحقات مالية ضخمة بأنها «أكبر عملية 

نصب في الشرق األوسط».
وقال مخلوف في منشور جديد عبر 
صفحته على «فيســبوك»، إن مؤسساته 
تعرضت لـ «أكبر عملية نصب في الشرق 
األوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء احلرب، 
الذين لم يكتفوا بتفقير البالد بل التفتوا 
إلى نهب املؤسسات اإلنسانية ومشاريعها 
من خالل بيع أصولها وتركها بال مشاريع 
وال دخل، لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد 

منفذ لالستمرار».
وحذر املليارديــر مخلوف الذي كان 
يسيطر على مفاصل االقتصاد السوري 
من أن «الظلم احلاصل ســيكون حسابه 
مختلفا بكثير ما بني قبل وبعد هذا احلدث 

(…) فتذكروا هذه الكلمات جيدا».
وكشــف أنه وجه للحكومة كتبا عدة 
للبت في األمــر لكنها بقيت دون جواب، 
ما دفعه إلرسال كتاب إلى رئيس مجلس 
القضاء األعلى لـ «معاجلة املوضوع وإعادة 
احلقوق لهؤالء الفقراء الذين لم تتبق لهم 
إال هذه املؤسسة ومشاريعها لرعايتهم».

وأوضــح أنه سينشــر مضمون هذا 
الكتاب، «لكي نضمن وصوله إلى وجهته 
ألنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسميا 
بتسلمه»، معربا عن ثقته برئيس مجلس 
القضاء األعلى ملعاجلة األمر، كونه «قضية 

مجتمع».

وتابع مخلوف، «لقد أسســنا كل هذه 
الشركات على مدى ٣٠ عاما، وحتتوي على 
مشاريع كبيرة وكثيرة (…) نقلنا ملكيتها 
إلى مؤسســة راماك للمشاريع التنموية 

واإلنسانية التي هي مبنزلة وقف».
وأردف، «حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأوالدنا 
من ملكية هذه الشركات وأرباحها خلدمة 
هؤالء الفقراء واحملتاجني (…) ولم نفعل كل 
ذلك ليأتي هؤالء املجرمون املرتزقة اخلائنون 
لبلدهم وشعبهم وقيادتهم، أثرياء احلرب، 
ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم 
شريحة كبيرة من املجتمع السوري من 

هذه املشاريع وعائداته».
وكانت احلكومة وضعت يدها على جمعية 
«البســتان»، في صيف ٢٠١٩ وهي التي 
شكلت «الواجهة اإلنسانية» ألعمال مخلوف 
وقد فرضــت الواليات املتحدة األميركية 
عقوبات عليها، في ٢٠١٧، كونها جتند وتدعم 

أبرز امليليشيات الطائفية املوالية.
وأعلن مخلوف حتويل ماليني الدوالرات 
إلى اجلمعية في مايــو املاضي، بعد أيام 
من احلجز على أموالــه املنقولة من قبل 

حكومة النظام.
وكانت معركة إعالمية بدأت بني مخلوف 
وحكومة النظام، خالل األشــهر املاضية، 
حول محاولة شخصيات مقربة من النظام 
السيطرة على شركات مخلوف، بحسب 

ما أعلنه في تسجيالته.
النظام من السيطرة  ومتكنت حكومة 
على شركات مخلوف، وأهمها «سيريتل» 
و«الشــام القابضة»، عبر وضع حارسني 

قضائيني عليهما.

القاضي شكري صادر لـ «األنباء»:
ماكرون تعامل مع جتار دين

بيروت ـ زينة طّبارة

رأى القاضي شكري 
صــادر ان اخلطأ الذي 
وقــع فيــه الرئيــس 
الفرنســي اميانويــل 
ماكرون، انه وضع ثقته 
بطبقة سياســية قوام 
غالبيتها الفساد والسرقة 
واخليانة  واالحتيــال 
والتخويــن واالنقالب 
حتى على نفســها، اذ 
كان اولــى به أن يضع 

العقوبــات عليها أوال، ومن ثم مفاوضتها على تشــكيل 
حكومة مستقلة، ألن من ال يؤمتن على مصير بلد وشعب، 
ال يؤمتن علــى مبادرة، ايــا كان مصدرها ومضمونها، 
فالرئيس ماكرون وبالرغم مــن انه كان يعلم انه يتعامل 
مع جتار دين وسياســة وانسانية، اال انه افرغ في قصر 
الصنوبر ما في سلته االنقاذية، دون اي ضمانة تؤكد عدم 

انقالبهم على مبادرته.
ولفت صادر في حديث لـ«األنباء» الى أن من اغرق لبنان 
في بحر من الفاجعــات االقتصادية واملالية واالجتماعية 
والبيئية واالمنية، ناهيك عن تســببه بعزل لبنان عربيا، 
وحتديدا خليجيا، هو استبداد الثنائي الشيعي، وحتكمه 
مبفاصل الدولة بغطاء مســيحي عوني، مؤكدا بالتالي ان 
لبنان لن يذهب الى جهنم، ألنه موجود أساسا فيها، وعلى 
مــا يبدو وفقا للمعطيات الراهنة، فــإن إقامته في جهنم 
ســتطول بهمة ومعية هذه املنظومة السياســية الفاسدة 
مــن رأس الهرم حتى قاعدته، معتبــرا بالتالي ان رئيس 
الدولة مازال متأخرا في الزمن جلهة قراءة الواقع اللبناني 
وحتليله، بحيث حذر مــن الذهاب الى جهنم، فيما لبنان 

يحترق بنارها منذ ٥ سنوات.
وردا على ســؤال، لفت صادر الــى ان االيراني غمز 
للثنائي خاصته في لبنان، وحتديدا لفصيله املسلح، للسير 
في املبادرة املاكرونية علها توصل طهران الى التحدث مع 
االميركي، لكن حسابات االخير لم تكن على تناغم مع حسابات 
البيدر االيراني، فبادر في اليوم الثاني من مغادرة ماكرون 
لبيروت، الى انزال العقوبات بوزيرين لبنانيني، ما اضطر 
االيراني الى االنكفاء، عبر اعالن الثنائي الشيعي عن متسكه 
بوزارة املالية وبتســمية كل الوزراء الشيعة، وذلك حتت 
عنوان سماه تسلطا بالعرف، ما يعني ان العقدة اجلهنمية 
ستبقى قائمة حتى االنتهاء من االنتخابات االميركية، وهو 
ما اكد عليه الرئيس ماكرون باعطائه القوى السياسية مهلة 
٦ اســابيع لتشكيل حكومة مستقلة، اي الرمي باحلل الى 
ما بعد االنتخابات االميركية، وحتى تلك الساعة، ليكن اهللا 

بعون اجلائعني واملرضى والعاطلني عن العمل.

مدبولي: توفير سكن بديل لقاطني العشوائيات.. 
وال إخالء إال بعد إقامة مساكن جديدة

أطفال سورية يعانون انعدام األمن الغذائي

القاهرة ـ هالة عمران

تفقد د.مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، وعدد 
مــن الــوزراء ومحافظ كفر 
الشــيخ املرحلة الثالثة من 
القومي لإلسكان  املشــروع 
االجتماعــي بــأرض «حتيا 
مصــر»، بغــرب مدينة كفر 

الشيخ.
الوزراء  واستمع رئيس 
إلى شــرح حول املشــروع، 
مــن د.عاصم اجلــزار وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة، الذي أوضح أن 
هذا املشروع يعد أكبر جتمع 
سكني للشباب مبدينة كفر 
الشيخ، ويقام على مساحة 
تصــل إلــى نحــو ١٥ فدانا، 
املالئــم  املســكن  لتوفيــر 
للشــباب، الفتا إلى أن هذه 
املرحلة من املشروع تتضمن 
تنفيذ ٣٧ عمارة سكنية و١١ 
برجــا، تضــم ١٤٠٠ وحــدة 
سكنية، إلى جانب ٥٤٧ محال 
جتاريا، و١١ وحــدة إدارية، 
وجــراج بدروم مبســطح ٧ 

آالف م٢.
ونــوه م.أحمــد منصور 
مدير عام مديرية اإلســكان 
واملرافق بكفر الشــيخ، أنه 
مت االنتهــاء مــن ٢٨ عمارة 
إلسكان الشــباب حتى اآلن 
بأرض «حتيا مصر»، بواقع 
٥٦٥ وحدة ســكنية، و٣٥٥ 
محــال جتاريــا، و١١ وحــدة 
إدارية، ومت تسليمها لوزارة 
اإلسكان وجار تنفيذ املرافق 
لها، مبا يشمل إمتام شبكات 
الشــرب والصــرف  ميــاه 
الصحــي بالشــوارع حول 
العمــارات، واالنتهاء  تلــك 
الكهرباء  من تنفيذ شبكات 
الداخليــة بها، وجــار إنهاء 
أعمال شبكات الغاز الطبيعي 
باملوقع، كما مت االنتهاء من 
أعمال اإلنارة العامة لشوارع 
املوقع العام باستخدام خاليا 
الطاقة الشمسية للشوارع 

وكاالت: حتــدث تقريــر 
صادر عن منظمــة «أنقذوا 
البريطانية، عن  األطفــال» 
معانــاة عدد غير مســبوق 
من األطفال في ســورية من 
ارتفاع معدالت سوء التغذية، 
بعد عشر سنوات من النزاع 

والنزوح.
ويواجــه ٧٠٠ ألف طفل 
إضافي اجلوع في ســورية 
بســبب الوضع االقتصادي 
املتــردي، الــذي تســهم في 
ترديــه القيود التي فرضت 
بســبب انتشــار جائحــة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 

(كوفيد-١٩).
وارتفع عدد األطفال الذين 
يعانــون من انعــدام األمن 
الغذائــي في جميــع أنحاء 
البالد، خالل األشهر الستة 
املاضية، إلــى أكثر من ٤٫٦ 

ماليني.
وميكن أن يتسبب النقص 
املطول في الطعام املغذي في 
الوجبــات اليومية مبخاطر 
مدى احلياة لألطفال، مبا في 
ذلك التقزم أو سوء التغذية 
املزمــن، بحســب التقريــر 
الصادر عن منظمة «ســيف 

ذا تشيلدرن» أمس.
ويعاني طفل واحد على 
األقــل مــن بــني كل ثمانية 
أطفــال، في ســورية، أو ما 
مجموعــه ٥٠٠ ألــف طفل، 

حاليا من هذه احلالة.
وذكر التقرير أنه لم يترك 
أي خيار لآلباء ســوى قطع 
الطعام الطازج مثل اللحوم 
والفواكــه واخلضــراوات، 
واالعتمــاد علــى األرز أو 
احلبوب ألســابيع متتالية 

بدال منه.
ولــم يتنــاول ٦٥٪ مــن 
األطفــال، تفاحة أو برتقالة 
أو مــوزة ملدة ثالثة أشــهر 
على األقل، بحسب استطالع 

أجرته املنظمة.
وبحسب االستطالع، ربع 
األطفــال في مناطق شــمال 
شرقي سورية، قالوا إنهم لم 
يتناولوا الفاكهة منذ تسعة 

أشهر على األقل.
ولفت التقرير إلى أهمية 

وحــدات ١٠٨ وحــدات و٢٠ 
محال، وجار إعداد املقايسات 
اخلاصــة بتنفيذ ٩ عمارات 
بإجمالي ١٦٩وحدة ســكنية 

و٢٧ محال جتاريا.
ووجــه رئيس الــوزراء 
بالعمل على سرعة االنتهاء 
من أعمال توسيع الشوارع 
ورفع كفاءتها، مبا يســمح 
بتنفيــذ احملــاور اجلديــدة 
والطــرق، مكلفا باالســراع 

املقيــد للمســاعدات  غيــر 
اإلنسانية وإعادة ترخيص 
املعابر احلدودية، مبا في ذلك 
معبر «باب السالمة» شمالي 
حلب، لتخفيف املعاناة عن 

العائالت واألطفال.
وقــال التقريــر إنــه من 
املرجــح أن تكــون األرقــام 
الرســمية، املعلن عنها من 
قبل حكومة النظام السوري، 
ألعداد اإلصابــات بڤيروس 
التــي  كورونــا املســتجد، 

بطرح الطرق اجلديدة متهيدا 
لتنفيذهــا في اســرع وقت، 
مشيرا إلى أهمية إعداد تصور 
متكامل للتعامل مع املناطق 
العشــوائية باحملافظة، مبا 
يضمن حلحلة تلك املناطق، 
وايجاد سكن بديل لساكني 
هــذه املناطق، علــى أال يتم 
العشــوائية  املناطق  إخالء 
إال بعد إقامة مساكن جديدة 

ونقل السكان لها.

راوحت حول ٥٥٠٠ إصابة، 
جزءا صغيرا من رقم كبير 

مجهول.
كمــا أدى انخفاض قيمة 
العملــة وانخفــاض تدفــق 
السلع إلى تفاقم الوضع، ما 
أدى إلى ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية باســتمرار، ووفقا 
لبرنامج الغذاء العاملي، تكلف 
ســلة الغذاء التــي ميكن أن 
تطعم األسرة اآلن أكثر من ٢٣ 
ضعف متوسط ما قبل األزمة.

رئيس الوزراء املصري د. مصطفى مدبولي يتفقد وحدات مشروع اإلسكان االجتماعى بكفر الشيخ

احمليطة، وفي الوقت نفسه 
انتهى إعداد كراسة الشروط 
واملواصفــات الفنية ألعمال 
رصف املوقع العام للســير 
في إجراءات الطرح مبعرفة 

وزارة اإلسكان.
وأوضــح أنه جار تنفيذ 
٩ أبراج من املشــروع تضم 
٥٥٨ وحدة سكنية و١٢٥ محال 
جتاريا، الفتا إلى أنه مت طرح 
برجني آخرين بإجمالي عدد 

الدولــي  املجتمــع  احتــاد 
لالســتثمار فــي اجلهــود 
املبذولة لتحسني توافر الغذاء 
اآلمن واملغذي والقدرة على 
حتمل تكاليفه، إذ متول فقط 
١١٪ من متطلبات التغذية، في 
ظل تزايــد االحتياجات في 
جميع أنحاء سورية، بسبب 
احلرب واألزمة االقتصادية 
واملعيشية في البالد وجائحة 

كورونا.
ودعا إلى توفير الوصول 

شكري صادر
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غّيب املوت امس الداعية عبدالرحمن 
عبــد اخلالق عن عمــر ناهز الـ ٨٠ عاما 
اثر أزمة قلبية مفاجئة تاركا إرثا دعويا 
كبيرا تضمن ما يربو على ٦٠ مؤلفا ومن 
أشهرها: «الشورى في ظل نظام احلكم 
اإلسالمي»، «السلفيون واألئمة األربعة 
رضي اهللا عنهم»، «أضواء على أوضاعنا 
السياسية»، «العقبات التي تعترض بناء 
األمة اإلســالمية»، «اإلحلاد أسباب هذه 
الظاهــرة وطرق عالجها»، «املســلمون 

والعمل السياسي».
وقــد نعــى رئيــس مجلــس األمــة 
مرزوق الغامن الراحل قائال في تغريدة 
على حســابه بـ «تويتر»: ببالغ احلزن 
واألسى، تلقينا خبر وفاة الشيخ اجلليل 
عبدالرحمــن عبداخلالق، ونســأل اهللا 
جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة 
ويسكنه جنات الفردوس وأن يلهم ذويه 

ومحبيه الكثر الصبر والسلوان.
كما تقدم وزير العدل ووزير األوقاف 
والشــؤون اإلســالمية املستشار د.فهد 
العفاســي بأحــر التعــازي واملواســاة 
إلــى أســرة املرحوم بإذن اهللا الشــيخ 
عبدالرحمن عبداخلالق الكرمية، مستذكرا 
مآثر الفقيد، سائال املولى عز وجل أن يلهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يجبر 
عزاءهم ويرحم الفقيد بواسع رحمته.

بدوره، نعى رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية واملستشار بالديوان 
الشــيخ  الراحــل قائــال: إن  األميــري 
عبدالرحمن عبد اخلالق كان من العلماء 
األفــذاذ الراســخني في العلــم، والدعاة 
األجالء، واملفكرين األعالم، واملجتهدين 
املخلصني، مشــيرا إلى أنــه تتلمذ على 
أيدي علماء ومربني عمالقة في اجلامعة 
اإلسالمية باملدينة املنورة، وهو صاحب 
العديد من املؤلفات والكتب اإلســالمية 
القيمــة التي أثــرت املكتبة اإلســالمية 
وأنارت عقول الشباب املسلم. وأضاف 
رئيس الهيئة إن الشيخ الراحل كان علما 
بارزا من أعالم احلق والدعوة السلفية، 
وأحد فرسان املنابر الذين خدموا اإلسالم 
بكل همة عالية وصدق وإخالص وتفان، 
ودعا إلى اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة. 
وبهذا املصاب اجللل، توجه د.املعتوق 
بخالص العزاء وصادق املواساة ألسرته 
الكرمية وتالمذته ومحبيه، سائال املولى 
عــز وجل له الرحمة واملغفرة وحســن 
القبول، وأن يرفع درجته في عليني مع 
الشهداء والصديقني واألنبياء والصاحلني 

وحسن أولئك رفيقا.
ونعــى رئيــس جمعيــة اإلصــالح 
االجتماعــي د.خالــد املذكــور العالمــة 
عبدالرحمن عبداخلالق، وقال عبر حسابه 
في «تويتــر»: رحمه اهللا وجعل اجلنة 

مأواه وأحلقنا به مع الصاحلني.
كما تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية 
الصفا اخليرية اإلنسانية محمد الشايع 
بخالص التعــازي واملواســاة للكويت 
وأهلها واألمة العربية واإلســالمية في 
وفاة املغفور له بإذن اهللا العالم الداعية 
عبدالرحمن عبد اخلالق قائال: إن القلب 
ليحزن، وإن العني لتدمع، وإنا على فراقك 

ب العالم اجلليل  املوت ُيغيِّ
عبدالرحمن عبداخلالق

..ورحل الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق تاركا 
متابعيه ومعارضيــه الى رحمة اهللا عز وجل 

مبا له وما عليه!
ضجت امليديا والتواصل االجتماعي بخبر 
وفاة الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق بعد صالة 
فجر أمس، وعدت بذاكرتي الى فترة السبعينيات 
يوم كان الشيخ عبداهللا السبت ـ بومعاوية ـ 
رحمه اهللا يعطينا دروسه في مسجد القمالس، 
ثم ظهر شيخنا عبدالرحمن عبداخلالق ـ بو 
عبداهللاـ  ليأخذنا الى دروسه في قاعات جمعية 
احياء التراث او املخيمات الربيعية واحملاضرات 
فــي جمعيات النفع العــام واللجان اخليرية 

والزكوية والدعوية، ليظهر جنمه جامعا بني الدين والعلم!
رحل الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق الذي ولد في ٥ نوفمبر ١٩٣٩ وتوفي في 
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ وليدفن في مقبرة الصليبخات، إثر نوبة قلبية في مستشفى 

الصباح.
اتصلت باالبن الشيخ ناصر شمس الدين احد تالمذته معزيا ومستوضحا عن 
وصيته وهو يعيش آخر ايامه االخيرة، فقال لي: أعزي االمة االسالمية والكويت 
واهله وتالمذته وطالبه ومحبيه، وهو ينطبق عليه القول: صاحب علم كثير وخير 
وفير، ومن عاشره يعي ويعرف اخالقه وسلوكه وسمعته وسمته، فهو عالم فيه 
دين وصاحب خلق قومي، واذا انتقد ينتقد األفكار والكالم بعيدا عن الشخصانية 

والطعن بالنوايا.. وفي آخر أيامه كان يحمل هموم األمة اإلسالمية جمعاء!
برأيي املتواضع انا عاشرت الشــيخ عبدالرحمن عبداخلالق منذ قدومه الى 
الكويت في آخر الســتينيات، يقال قدم عام ١٩٦٥ واستقبله الشعب الكويتي هو 
والشيخ عمر األشقر بحفاوة بالغة، ألنهم كانوا بحاجة الى التجديد في الدعوة، 
وهو القادم من اململكة العربية السعودية واحلاصل على الشهادة العاملية من كلية 
الشريعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وقد عمل في مدارس التربية حتى تفرغ في 
مجال البحث العلمي بجمعية إحياء التراث اإلســالمي، وله كتب كثيرة ومؤلفات 

أغنت املكتبة اإلسالمية بالفكر السلفي القائم على الكتاب والُسنة.
وقد فرحنا بحصوله على اجلنسية الكويتية في عام ٢٠١١ هو والشيخ عبداهللا 

السبت، رحمه اهللا وطيب ثراه ومثواه.
من الصعب أن أرصد في هذه املساحة ارث الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق، وله 
اكثر من ٦٠ كتابا تعرض فكر الســلفية عقيدة ومنهجا، كان من احملاربني للبدع 
واخلرافات، وكان له دوره الفاعل في إبعاد كثير من الشباب عن التطرف واإلرهاب.

٭ ومضة: أرثي اليوم احد مشايخنا الكرام فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبداخلالق 
الذي كنا نالحق دروسه ومواعظه في مســاجد الكويت، وصلينا معه التراويح 
والقيام في مساجد كثيرة، واُجلمع في اجلابرية، وزرناه في حمالت احلج الكويتية، 
وال اخفي وكثير معي من الشــعب الكويتي حبنا لصالته واالستماع خلواطره 
وأحاديثه، خاصة عند اعتكافه في مسجد املشاري مبنطقة اليرموك وفي مسجد 

الكليب مبنطقة قرطبة.
نحن جيل مخضرم تربينا في محضن الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق، وتأثرنا 
حتما بدروس التوحيد والعقيدة والتفســير وأصول الفقه والسيرة، نحمد اهللا 
زرناه في مرضه وكان دائما الثناء هللا عز وجل ومتذكرا وداعيا لصاحب السمو 

األمير الشيخ صباح االحمد على مكرمته مبنحه اجلنسية.

٭ آخر الكالم: لن ننســى دوره البطولي أثناء 
االحتالل العراقي الصدامي الغاشم، فلقد نشط 
في كشــف مخططات حزب البعث ودافع عن 
الكويت وصبر أهل الكويت على مصابهم وبشر 

بتحرير الكويت واندحار املعتدي اآلثم.
وال عجب ان يتصدر هاشتاق عبدالرحمن 
عبداخلالــق منصة تويتر مبئــات الدعوات 

والرحمات له.

٭ زبدة احلچي: مســيرة الشيخ عبدالرحمن 
عبداخلالق طيبة اســتطاع فيها كسب قلوب 
الشعب الكويتي بكل شرائحه وكسب القبول، 
وأتذكر وأنا أزوره بإحدى املرات في مستشــفى الفروانية كثرة أعداد الزوار له، 

رحمه اهللا، ولم يكن مينع أحدا من زيارته.
كان الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق يتذكر بفضل كبير ودعاء مستمر تفضل 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد بإرساله للخارج للعالج، ويذكر 
الشيخ احمد الفهد ـ الغائب احلاضر ـ ويخصه بالدعاء لوقفته مع شيخنا اجلليل 
ويذكر الشيخ خالد السلطان وآخرين كثر أصحاب أياد بيضاء مع الشيخ القدير.

الشــيخ عبدالرحمن عبداخلالق أطلقت عليه كثير من األلقاب، منها مؤســس 
السلفية املعاصرة وغيرها من األلقاب التي لم تزد تاريخه املليء باألثر الطيب في 
داخل الكويت وخارجها، لقد قدم الشيخ الى الكويت وعمره ٢٧ عاما وظل طوال 
بقية عمره في العمل والتعليم والدعوة واخلطابة واإلفتاء وصالة التراويح والقيام.

وفــي مرحلة ما بعد التحرير، احتاج الى منبر إعالمي يدافع فيه عن نفســه، 
وفتحــت له «األنباء» املجال، وقد رد على مخالفيه بكل أدب واحترام ما اكســبه 

الكثير ممن تابعوه.
لقد تخرجت أجيال على يديه استفادت من علمه ونصحه وإرشاده.

ان السلفية مدينة له وبنشاطه خاصة في الكويت واخلليج العربي لدوره في 
اجلانــب الريادي والتنظيمي والتطبيقي، وقد واجه فكر التكفيريني وغيرهم من 

خالل مؤلفاته التي تزيد على ٦٠ كتابا ومئات األشرطة.
لقد كان لي نعم الشيخ ورجل الدين والعلم واألخالق، ولم يذكر أمامي في يوم 
مذمة او ذكرا مبخالفيه سوى «االبتسامة» التي سنفقدها، فلقد كان لنا أبا ومعلما 
وموجها وناصحا، ومع فكرة «مشــروع باسم الشــيخ عبدالرحمن عبداخلالق» 
ـ مجمع تعليمي وبئر ارتوازية بإشــراف جمعية عبداهللا النوري، أمثال الشــيخ 

عبدالرحمن عبداخلالق يستحقون التكرمي والتقدير.
اللهم وسع مدخله واكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته 

الفردوس األعلى، منا الدعاء ومنك اإلجابة يا اهللا.
عظم اهللا اجر أسرته وأهل بيته وأبنائه وذويه ومحبيه وطالب علمه، وإنا على 

فراقك يا أبا عبداهللا حملزونون.. وتسقط دمعة.

٭ تعزية: اعزي عائلة عبدالرحمن عيسى احمد سليم السليم بوفاة االخ والصديق 
رحمه اهللا، وقد ســافرت معه في ايام الشــباب الى العمــرة، فكان خير الرفيق 
والصديق واحلبيب بعلو همته في العبادة والطاعة، وهو فقيد يفتقد، وندعو اهللا 
عز وجل ان يجعل قبره روضة من رياض اجلنة ومنزلته الفردوس األعلى، وان 
يلهم أهله وذويه وأحبابه ومحبيه الصبر والســلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).. 

وعظم اهللا أجركم... في أمان اهللا.

ومضات

انطفأ سراج 
الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

باملساجد وساهم في إنشاء جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي وأّلف نحو ٦٠ رسالة 
ومؤلفــا وردا، تناول خاللها الكثير من 

املوضوعات الدينية.
بــذل الراحل، رحمــه اهللا، كل وقته 
للناس، فلم يحتجب عنهم في درس أو 
مراجعــة أو فتوى أو حتى في جلســة 
خاصــة، فكان دائما مــع اجلميع حتى 
وهو على فراش املرض، ولم ينقطع عن 
اخلطابة في الكويت إال في فترة الغزو 
العراقي الغاشم وفترات سفره الدعوي.

وكان رحمــه اهللا موجهــا وحافظــا 
للشــباب من التطرف واالنسياق خلف 
األفكار الهدامة، فلقد واجه فكر التكفيريني 
والذين أرادوا متييع الدين بكل قوة وحزم 

داخل  الكويت وخارجها.

أيها العالم اجلليل حملزونون، وال نقول إال 
ما يرضي ربنا، إنا هللا وإنا إليه راجعون. 
وأضاف: إننا في احلقيقة نعزي أنفسنا 
كما نعزي الشعب الكويتي كافة في هذا 
املصاب اجللل، ونسأل اهللا أن يرفع درجة 

هذا العالم اجلليل في عليني.
واســتذكر الشــايع املآثر العلمية 
والدعويــة للراحل، مبينا أن الشــيخ 
رحمه اهللا عمل مدرسا مبدارس الكويت 
منذ عام ١٩٦٥ إلى ١٩٩٠، كما عمل في 
مجال البحــث العلمي بجمعية إحياء 
التراث اإلسالمي بالكويت، إلى جانب 
قيامه بتدريس العلوم الشرعية وإلقاء 
احملاضرات الدينية وإصدار العديد من 
املؤلفات العلمية، وقد تتلمذ على يديه 
العشرات من طلبة العلم داخل الكويت 
وخارجهــا. وختم الشــايع تصريحه 
بالدعاء لفقيد الكويت:  اللهم أكرم نزله 
ووسع مدخله واغفر له وأدخله اجلنة 
واجعله مــن أهل الفــردوس األعلى، 
واحشرنا معه مع النبيني والصديقني 
والشــهداء والصاحلني وحسن أولئك 
رفيقــا، وألهــم أهليه وذويــه الصبر 
والسلوان، وأخلف على الكويت خيرا.

كما نعت رابطة دعاة الكويت إلى األمة 
اإلســالمية العالمة الشيخ عبدالرحمن 
عبداخلالق، وقالت: إن القلب ليحزن، وإن 
العني لتدمع، وإنا على فراقك حملزونون، 
ونســأل اهللا أن يجعل مثواه الفردوس 

األعلى.
وقــال عضــو هيئــة الفتــوى في 
الكويت العميد السابق لكلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.عجيل النشمي: 
رحــم اهللا الشــيخ عبدالرحمــن عبد 
اخلالق احملدث املفســر الفقيه، اللهم 
اقبل شهادتي فيه، فقد خبرته حضرا 
وسفرا فعلمت عميق علمه، وعلو همته، 
وإخالصــه، وبالغ حرقتــه على دينه 
وأحوال أمته، وال نزكي على اهللا أحدا، 
اللهم فاقبله برحمتك وأنعم عليه برفقة 
خيــر خلقك من النبيــني والصديقني 

والشهداء والصاحلني.
وقــال عنه رئيس جمعية «بشــائر 
اخليــر» م.عبداحلميــد الباللــي: توفي 
أحد أكبر أعالم الدعوة السلفية والعلم 
الشرعي الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق 
الذي قضى حياته في التعليم والدعوة 

إلى اهللا على منهج السلف الصالح.
وقدم الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق 
الى الكويت وعمره ٢٧ عاما، وبقي فيها 
طيلة هذه الفترة، أي ٥٤ عاما من العمل 
في التعليم والدعوة والتربية لشــباب 
الكويت، وكانت أدواته مشروعة وعملية 
وهي الدروس واحملاضرات واملؤمترات 
وتأليف الكتب وكتابة املقاالت واإلفتاء، 
فضال عن التدريس واإلمامة واخلطابة 

وصالة التراويح والقيام.
وقبل اســتقراره في الكويت، طاف 
الشيخ عبدالرحمن عبداخلالق، رحمه 
اهللا، بلدان العالم من السودان الى أميركا 
الى بريطانيا وإندونيســيا وباكستان، 
الى أن اســتقر به املقام بالكويت حتى 
رحيله، حيث عمل مدرسا وإماما وخطيبا 



أبعد من الكلمات
«حان الوقت لألثرياء أن يدفعوا ما تستحقه 

بلدنا»

املرشح الرئاسي جو بايدن، ملمحا 
إلى عزمه رفع الضرائب.

«اآلسيويون يحترمون السلطة، ولذا تجاوزوا 

كورونا، على عكس األميركيين»

املفكر السياسي الشهير فرانسيس 
فوكوياما، مفسرا سر جناح الصني 

وفشل أميركا في أزمة كورونا.

«نعلم أنه ال ضرائب إال بقانون. لكن ماذا عندما 

يكون الرئيس مشرع القانون ال يدفع ضرائب»

السياسي األميركي جيسي جاكسون 
منتقدا الرئيس ترامب بعد نشــر 

تقارير عن ضرائبه.

«أرباحنا تضاعفت بتحولنا إلى تعقيم المكاتب 

من كورونا»

رجــل األعمــال األميركي دوج 
باروشن، صاحب شركة تنظيف.

«منع التزاور بين سكان البيوت»

رئيــس وزراء بريطانيا بوريس 
جونســون يشــدد االشتراطات 

الصحية ملقاومة كورونا.

٤:٢١الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠٢العصر

٥:٣٦املغرب
٦:٥٢العشاء

العظمى: ٣٩
الصغرى: ٢٣

أعلى مد: ١١:٠٨ ظ
أدنى جزر: ٠٥:١٢ ص ـ ٠٥:٥٧ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فاطمه عبداهللا صالح اخلطاف: ٦٩ عاماـ  ت: ٩٩٠٤٧٢٥٥ـ  ٦٦٦٧١٩٨٨ 

ـ شيعت.
فهاد صالح فالح العجمي: ٤٧ عاما ـ ت: ٩٣٣٣١١٠١ ـ ٥٥٤٥٥٨٨٣ 

ـ شيع.
هيــا صالح باني العازمي، أرملة صالح علي البادي: ٨١ عاماـ  ت: 

٩٩٨٨٦٤٩٩ ـ ٩٩٨٨٠١٩٧ ـ شيعت.
عائشة مشاري الصالح املطوع، أرملة أحمد عبداللطيف القناعي: ٩٨ 

عاما ـ ت: ٩٩٠٦٦٤٠٤ ـ ٩٩٠٢٦٣٠٩ ـ ٩٨٨٥٨٨٢٠ ـ شيعت.
حمد حمود الروضان: ٧٢ عاما ـ ت: ٩٧٩٦٤٤٤٦ ـ شيع.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف
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احلكومة ُتعلن احلداد ٤٠ يومًا وتعطيل 

املؤسسات ٣ أيام لوفاة والدنا سمو 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد.

  عّظم اهللا أجورنا وأحسن 

عزاءنا جميعا.

    العالم فقد أمير اإلنسانية ومدرسة 

السياسة والديبلوماسية وعزاؤنا أن األمانة بيد 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.

مجلس الوزراء ينعى سمو األميرالراحل 

الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا.

شخصيات نسائية: املرأة في عهد الشيخ صباح األحمد
نالت حقوقها فكانت وزيرة ونائبة وقاضية

دارين العلي

عبر عدد من الناشطات 
السياسيات واالجتماعيات 
والشــخصيات النســائية 
الفاعلة عن عميق حزنهن 
لرحيل سمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، رحمه اهللا، 
الذي كان من اوائل الداعمني 
املرأة واملساندين  حلقوق 

لها.
البدايــة، قالــت  وفــي 
االجتماعيــة  الناشــطة 
والسياسية نبيلة العنجري: 
«لقد فقدنا شخصية عربية 
كانــت متمســكة مببادئها 
ولها رأيها املستقل في كل 
ما يــدور من حولنــا، فقد 
كان ســموه نظيــف النية 
ويده مبســوطة لــكل من 
جلــأ اليه، وبهذا حبب فيه 
كل الشــعوب وقدم الكثير 
لشعبه ولشعوب العالم».
العنجري: ان  وأضافت 
لسموه بصمات واضحة ال 
ميكن ان تنسى على املستوى 
االنساني والتطوير، لذلك 
استحق لقب أمير االنسانية، 
ونستذكر دائما ادوار سموه، 
رحمه اهللا، الكثيرة التي قام 
بها لرأب الصــدع وجلمع 
االخــوة فــي كل القضايا، 
رحمه اهللا واسكنه فسيح 

جناته.
الكويــت  اهللا  وحفــظ 

وعوضنا اهللا خيرا فيه.

السياسة الرشيدة

بدورها، تقدمت رئيســة 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
لولوة املال بخالص التعازي 
ألسرة الصباح الكرام وألهل 
الكويــت جميعــا حكومــة 
وشــعبا بوفاة والد اجلميع 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وأضافــت: «كان رحمــه 
اهللا داعما للقضايا العربية 
واإلنســانية وأحــد أركان 
القيــادة اخلليجيــة املتزنة 
وصاحب سياسة رشيدة في 
جميع املجاالت، وكان لسموه 
رحمه اهللا دور كبير في دعم 
حقوق املرأة، حيث جاء دوره 
مكمال لدور املرحوم الشيخ 
جابر االحمد في متكني املرأة 
من حقها السياسي وتطبيق 
الدســتور  مــن   ٢٩ املــادة 

الكويتي».
ولفتت املال الى ان هناك 
الكثير من االجنازات للمرأة 
التــي كان له الــدور الكبير 
فيها فعينت اول وزيرة في 
عهده عام ٢٠٠٥.. ومت تعيني 
عضوتني في املجلس البلدي 
عام ٢٠٠٦، كما متت تعيينات 
املرأة في السلك العسكري ثم 
مت موخرا من تعيني ٨ نساء 
قاضيــات في ســلك القضاء 

في عهده.
وأكــدت بالقول انه ليس 
الكويت التي ستفتقد سموه 
فقط وامنا ســيفتقده العالم 
اجمــع، داعية اهللا تعالى ان 
يتغمده بواسع رحمته وان 

الكويت وسط عاملنا هذا.
إن  د.املطــوع:  وقالــت 
سمو األمير الراحل قد ترك 
لنا إرثا غنيــا من املبادرات 
الديبلوماسية الفاعلة، مقدمة 
خالص العزاء لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وألســرة الصباح وللشعب 
العربي  الكويتــي والعالــم 

واإلسالمي.

فارس السالم

من جهتهــا، نعت عضو 

واخلليجــي، كما ســاهم في 
تنمية املجتمعات وتطويرها، 

رحمه اهللا.
وقالــت الكنــدري: إن ما 
يواسينا في فقدانه أن أعمال 
ســموه، رحمه اهللا، ستبقى 
خالــدة وأن روحه الطاهرة 
ستظل قريبة منا، فهو احلاكم 
الــذي أحب شــعبه وأحبته 
شــعوب العالــم، مؤكدة أن 
األمة العربيــة بأكملها بكت 

فقدان سمو األمير.
وأضافت أن سمو األمير 

ســطر صفحات مضيئة في 
الكويــت وتاريــخ  تاريــخ 
العالم ككل، ورســم بأعماله 
اإلنســانية خارطــة طريق 
للعمل اإلنســاني مؤسســا 
لنهج جديد لإلنسانية ككل، 
حتى أصبح قائدا لها وقدوة 

نقتدي به جميعا.

زعيم تاريخي

بدورها، قالت الناشــطة 
والباحثــة  االجتماعيــة 
العلوي  اللغويــة عواطــف 
في رثاء سموه: «لقد ترجل 
الديبلوماسية وأمير  فارس 
اإلنســانية وحمامة السالم 
وإطفائي احلرائق اخلليجية 

والعربية».
وأضافت: لــم يرحل عنا 
اليوم زعيم تاريخي احترم 
حكمته العالم أجمع فحسب، 
بل والد لنــا، وأقول «والد» 
هنا مبعناها األبوي احلاني 
العميق الذي ملسه كل أفراد 
الشــعب مبختلــف أطيافهم 
وطبقاتهم، والذي اختصره 
بابا صبــاح بكلمته «هذوال 

عيالي».
وقالــت: «أحــب شــعبه 
فأحبوه وأخلصوا له الطاعة 
والوالء، وامتد هذا احلب ليمأل 
قلوب كل العرب جتاهه، فقد 
جعــل الكويت واحة ســالم 
يلتقي علــى أرضها اجلميع 
من العرب حتى املتخاصمني 
منهم وهم مطمئنون من أنهم 
سيالقون الترحاب واحلفاوة 
دون أدنــى شــعور بوجود 
حتيز من الكويتيني لطرف 
ضــد آخر، فــكل العرب أهل 

لنا وإخوة».
وأكدت العلوي: ســيظل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، في عيون العرب األمير 
الشامخ الذي رفض التطبيع 
مع العدو الصهيوني، وأخلص 
في دعم القضية الفلسطينية، 
وســعى مثابرا بأمانة لرأب 
الصدع بني األشــقاء وحفظ 
صلة الرحــم، وتبنى العمل 
اخليــري واإلنســاني فــي 
مشــارق األرض ومغاربها، 
وقدس عالقــات اجلوار مع 
الكويت وإن آذونا، فيا له من 

مجد عريق ورفعة!
رحمــك اهللا بابا صباح، 
وســتبقى فــي قلوبنــا أبدا 
قائــدا عظيمــا وأميرا كرميا 

وأبا رحوما.

 األب القائد

من جهتها، تقدمت خبيرة 
االيتكيت والناشطة في املجال 
االجتماعي لطيفة اللوغاني 
التعــازي ألبنــاء  بخالــص 
الشعب الكويتي بأبينا القائد 
والوالــد واملعلــم وحبيبنا 
وحبيب املاليني ســمو أمير 
اإلنســانية الشــيخ صبــاح 

األحمد، رحمه اهللا.
وتوجهــت اللوغاني الى 
الباري عز وجــل ان يطيب 
ذكره في الســماء كما طيب 
ذكره بني الناس، وأن يرحمه 
ويغفــر لــه ويتجــاوز عنه 

ويسكنه جنات اخللد.

مجلس إدارة جمعية العالقات 
العامة الكويتية وعد الكندري 
ســمو أميــر البــالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد، قائلة: 
إن صدمتنا كبيرة في فقدان 
سمو األمير الذي كان أبًا لنا 
جميعا، حيــث حرص على 
أن يعيش املواطن الكويتي 
حياة كرمية في أمن وسالم.

وأضافت: إن سمو األمير 
كان فارس السالم في العالم 
وقائد العمل اإلنساني، سعى 
جاهدا لرأب الصدع العربي 

يسكنه فسيح جناته.

حروف من ذهب

بدورهــا، قالــت عضــو 
مجلس األمناء بكلية العلوم 
الناشــطة  والتكنولوجيــا 
د.ندى املطــوع: إننا برحيل 
ســموه فقدنــا رجــال كتب 
تاريخــه وســيرته بحروف 
من ذهب، حيث أسس اإلدارة 
الفاعلــة في الشــأن احمللي 
والعالقة بني السلطات ونسج 
بخيوط الديبلوماسية مكانة 

اجلهات احلكومية البريطانية 
ُتنكس أعالمها ليوم واحد 

حدادًا على وفاة األمير
لندنـ  كونا: اعرب وزير اخلارجية البريطاني دومنيك راب 
عن بالغ حزنه لوفاة صاحب السمو األمير الراحل املغفور 
له بإذن اهللا تعالى الشــيخ صباح األحمد، واصفا إياه بأنه 

«قائد إنساني عظيم وصديق حقيقي للمملكة املتحدة».
وقال راب في بيان صحافي ان األمير الراحل خدم الكويت 
لســنوات عديدة بتفان وســاهم على مدى عقود عديدة في 

احلفاظ على السالم واالستقرار في املنطقة.
من جانبه، تقدم وزير الدولة لشــؤون الشرق األوسط 
السابق اليســتر بيرت بعزائه للشــعب الكويتي عامة في 

وفاة األمير الراحل الشيخ صباح األحمد.
وأكــد بيرت، فــي تصريح لـ «كونــا»، ان األمير الراحل 
كان شــديد االلتزام باحلل الســلمي للنزاعات مع تصميمه 
على التوســط وتشــجيع الوســاطة في منطقة تعاني من 

أزمات معقدة.
وقال بيرت ان «روح احلكمة فقدت بوفاة الشيخ صباح 
األحمــد محاميا ماهــرا»، مضيفا ان اململكــة املتحدة فقدت 

صديقا سيفتقده العالم العربي والعالم اجمع.
على صعيد متصل، أعلنت املتحدثة باسم رئاسة الوزراء 
ان احلكومة البريطانية أمرت بتنكيس األعالم من على مقر 

رئاسة الوزراء اعتبارا من مساء أمس.
وذكــرت املتحدثة في بيان ان بقيــة اجلهات احلكومية 
البريطانية ســتقوم اليوم األربعاء بتنكيس أعالمها ليوم 

واحد حدادا على وفاة األمير الراحل.

النبهان: فقدنا زعيمًا عامليًا ال يعّوض

لبنان يطلق اسم الشيخ صباح األحمد
على منشآت مشروع ري اجلنوب

قال الكاتب هاني النبهان: ننعي ببالغ 
من احلزن واألســى املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وقــال النبهان: بفقده فقد العالم 
أحــد زعمائه األفذاذ الذين تركوا ســجال 
طويال من االجنازات االســتثنائية.. فهو 
زعيم استثنائي، وقائد ال يعوض، وأمير 
صلب في مواجهة التحديات، وكان له دور 
عاملي مشهود ومحفور في قلوب الشعوب 

قاطبة، فها هو أقبل على اهللا ونسأل اهللا 
أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنا 
وعنه. وأضاف: ال منلك إال الرضا بقضاء 
اهللا وقــدره والدعــاء اخلالص الصادق، 
وصدق اهللا القائل في محكم التنزيل (كل 
نفس ذائقة املوت)، فكلنا سنرحل وال دوام 
ألحد أبدا، فالدوام هللا وحده جل شــأنه، 
وهــو القائل (كل من عليهــا فان ويبقى 

وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام).

وفي اخلتام، أتقدم باســمي وباســم 
أفراد عائلتي وأبناء عمومتي إلى الشعب 
الكويتــي واألمــة اإلســالمية والعربية 
ولصاحب الســمو االمير الشــيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وألسرة الصباح 
الكرميــة بخالص العزاء في هذا املصاب 
اجللــل، ســائلني اهللا العــون والتوفيق 
والسداد لولي أمرنا صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.

بيروتـ  كونا: أعلنت املصلحة الوطنية 
لنهر الليطاني في لبنان عن إطالق اسم 
صاحب السمو األمير الراحل املغفور له 
بإذن اهللا تعالى الشيخ صباح األحمد على 
منشآت مشروع ري اجلنوب على منسوب 
٨٠٠ متر. وقالت في بيان إن خطوتها التي 
اتخــذت بناء على توجيه رئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري تأتي «ليبقى 

اسم صاحب السمو خالدا في ضمير كل 
لبناني ولبنانية وشاهدا على وفاء الشعب 

اللبناني للكويت وأميرها الراحل».
وتوجهت بالعزاء الى «األمة العربية 
والشعب الكويتي برحيل أمير اإلنسانية 
الذي كان لسموه مع الكويت والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية والصندوق 
العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

األيــادي البيضــاء في إطــالق وتصميم 
وتنفيذ كل مراحل مشروع الليطاني الذي 
كان حلم اللبنانيني منذ ستينيات القرن 
املاضي وصوال إلى مشروع ري اجلنوب 
على منسوب ٨٠٠ متر».وأشارت الى أن  
هذا املشروع من املتوقع أن يروي ١٣ ألف 
هكتار مــن األراضي الزراعية وأن يؤمن 

٣٠ مليون متر مكعب من مياه الشفة.
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