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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يحيي أعضاء السلطتني واحلضور بعد أداء اليمني الدستورية صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد رافعاً جثمان سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد رحمه اهلل

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد أمير دولة قطر

األميــر: أعاهـد الشـعب علـى بذل 
غايـة جهــدي حفاظــًا على رفعـة 
الكويـت.. وتوجيهات األميــر الراحل

 ستظل نبراسًا هاديًا ونهجًا ثابتًا

فقيده  جثمـان  يحتضـن  الوطن  تـراب 
الكبيـر بعـد الصـاة عليه في مسـجد  
بال بن ربـاح بحضور أميـر قطر وممثل 

اإلمارات وأمني عام مجلس التعاون 

الكويت وّدعت »صباحها«.. وبايعت »أمينها«
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اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد34

جانب من مستقبلي جثمان سمو األمير الراحل

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ومرزوق الغامن لدى استقبال جثمان املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن لدى استقبال جثمان فقيد الكويت الكبير

جثمان فقيد الكويت الكبير في طريقه إلى صالة اجلنازة في مسجد بالل بن رباح

الكويت حتتضن جثمان فقيدها الكبير صاحب السمو الشيخ صباح األحمد

اســتقبل صاحب السمو األمير الشــيخ نواف األحمد ظهر أمس جثمان أخيه الطاهر فقيد الوطن املغفور له 
بإذن اهللا تعالى ســمو األمير الراحل الشــيخ صبــاح األحمد- طيب اهللا ثراه- وجعل اجلنــة مثواه قادما من 

الواليات املتحدة األميركية الصديقة.
كما كان في اســتقبال جثمان ســموه- رحمه اهللا- رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
هذا وقد رافق جثمان سموه- رحمه اهللا- أخوه نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والشيخ 

مبارك جابر األحمد والشيخ ناصر صباح األحمد.

نقل جثمان سمو األمير الراحل إلى االسعاف

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى التعازي من صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير دولة قطر
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صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد36

انزال اجلثمان من الطائرة

الشيخ مشعل األحمد والشيخ ناصر صباح األحمد 

جثمان املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى أرض الوطن

القيادات األمنية والعسكرية أثناء استقبال اجلثمان

.. والشيخ فهد ناصر صباح األحمدومصافحا الشيخ خالد العبداهللاسمو األمير مصافحا الشيخ مبارك جابر األحمدصاحب السمو األمير مصافحا الشيخ ناصر صباح األحمد

جانب من استقبال جثمان فقيد الكويت الكبير 
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ومرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد في مسجد بالل بن رباح صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى وصول جثمان الفقيد الكبير إلى مسجد بالل بن رباح

صاحب السمو األمير ود.عبداهللا املعتوق خالل صالة اجلنازة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير دولة قطر ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ سيف بن زايد ممثل دولة اإلمارات يتقدمون املصلني على جثمان فقيد الكويت الكبير األمير الراحل سمو الشيخ صباح األحمد

الصالة على جثمان األمير الراحل في مسجد  بالل بن رباح 
بحضور أمير قطر وممثل اإلمارات وأمني عام مجلس التعاون

أدى صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نواف االحمد عصر أمس صالة اجلنازة 
على جثمــان أخيه الطاهر فقيد الوطن 
املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو 
األمير الراحل الشيخ صباح االحمد، طيب 
اهللا ثراه، وجعل اجلنة مثواه، وذلك في 

مسجد بالل بن رباح.
هذا، وقد كان في معية سموه صاحب 
الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر الشقيقة وممثل صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة االمــارات العربية املتحدة 
الشــقيقة سمو الشيخ ســيف بن زايد 
آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة وأمني عــام مجلس 

التعاون د.نايف احلجرف.
كما أدى صالة اجلنازة على جثمان 
ســموه رحمه اهللا رئيس مجلس األمة 
مرزوق علي الغامن وسمو الشيخ صباح 
اخلالــد رئيس مجلس الــوزراء وكبار 
الشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املباركاملسؤولني في الدولة وحشد من املواطنني.

املصلون خالل صالة اجلنازة
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الشيخ ناصر صباح األحمد يتلقى التعازي من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير دولة قطر والشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد

جثمان املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو الشيخ صباح األحمد خالل التشييع

صاحب السمو تلقى العزاء بفقيد الكويت
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بالل بن رباح عصر 
أمس صاحب الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق لسموه، حيث 
قام سموه بتقدمي واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن 
املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه.
كما استقبل صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وأســرة آل صباح الكرام في مسجد بالل بن 
رباح عصر أمس ممثل صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوفد املرافق 
لسموه حيث قام سموه بتقدمي واجب العزاء في وفاة 
فقيد الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو 
األمير الراحل الشــيخ صبــاح األحمد طيب اهللا ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.
كذلك استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد وأســرة آل صباح الكرام في مسجد بالل بن 
رباح عصر أمس أمني عام مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية د.نايف احلجرف، حيث قام بتقدمي واجب العزاء 
في وفاة فقيد الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهللا 

ثراه وجعل اجلنة مثواه.

الشيخ مشعل األحمد والشيخ ناصر صباح األحمد وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان واحلضور خالل صالة اجلنازة
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أمير اإلنسانية وقائدها.. وداعًا
ووري الثرى عصر أمس 
اجلثمان الطاهر لفقيد الوطن 
املغفــور له بإذن اهلل تعالى 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح االحمد، طيب اهلل ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.
هــذا، وتقــدم صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد املشيعني وفي معيته 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد وعدد 

من الشيوخ.

جثمان الفقيد الكبير ملفوفا بعلم الكويت

مشاركة في عملية الدفنجثمان سمو األمير الراحل على األكتاف

الشيخ أحمد اخلالد خالل وداع أمير اإلنسانيةجمع من آل الصباح الكرام خالل التشييع

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد متقدما املشيعني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ لدى بدء مراسم دفن جثمان سمو األمير الراحل
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد في طريقه حلضور مراسم دفن جثمان األمير الراحل

الشيخ محمد العبداهلل مشاركا في التشييع تبادل التعازيالشيخ صباح ناصر صباح األحمد والشيخ فهد الدعيح وعدد من أبناء االسرة خالل التشييع
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ خالد العبداهللا

جانب من املوكب في طريقه إلى مقبرة الصليبخات

جانب من القيادات العسكرية املشاركة في تنظيم التشييع

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد متأثرا

أبناء األسرة خالل مراسم العزاء

بدء مراسم دفن جثمان األمير الراحلجثمان فقيد الكويت الكبير على أكتاف أبناء آل الصباح
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الشيخ جابرالعبداهللا وأبناء األسرة لدى دفن جثمان سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهللا ثراه

حمل اجلثمان الطاهر إلى مثواه األخيرالشيخ حمد صباح األحمد والشيخ أحمد الفهد أثناء التشييع
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العالم يعزي بوفاة فقيد الكويت: ستبقى ذكراه خالدة
لدى كل من يعمل على حتقيق االستقرار اإلقليمي

تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، رســالة تعزية 
امللكة  من صاحبة اجلاللــة 
إليزابيث الثانية ملكة اململكة 
املتحــدة لبريطانيا العظمى 
وايرلندا الشمالية الصديقة، 
أعربــت فيهــا عــن خالص 
تعازيها وصادق مواســاتها 
لسموه رعاه اهللا وللشعب 
الكويتي بوفاة صاحب السمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد طيب اهللا ثراه، مشيرة 
إلى أن سموه رحمه اهللا كرس 
حياتــه للكويــت وحتديــدا 
فــي عالقاتهــا مــع احللفاء 
واألصدقاء وستبقى ذاكرته 
خالدة لدى كل من يعمل على 
حتقيق االســتقرار اإلقليمي 
والســعي إليجــاد التفاهــم 
بــني األمم وخدمــة القضايا 
اإلنسانية، ومستذكرة الزيارة 
الرسمية البارزة التي قام بها 
ســموه رحمه اهللا في شهر 
نوفمبر عام ٢٠١٢ والتي كان 
التقدير  فيها سموه موضع 

العميق جلاللتها.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برســالة جوابيــة جلاللتها 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبرت عنه من صادق 
التعاطف واملواساة  مشاعر 
بهذا املصاب اجللل، مشــيدا 
سموه بالعالقات التاريخية 
التي  الراســخة  والوطيــدة 
البلدين والشــعبني  تربــط 
الصديقــني، راجيــا ســموه 
جلاللتهــا ولألســرة املالكة 
الكرمية موفور الصحة ومتام 

العافية.
ملك البحرين

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
حفظــه اهللا ورعــاه اتصاال 
هاتفيــا مــن أخيــه صاحب 
بــن  امللــك حمــد  اجلاللــة 
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة عبر خالله 
عن خالص تعازيه وتعازي 
الشــعب البحريني الشقيق 
وصــادق مواســاتهم بوفاة 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد، طيب 
اهللا ثراه، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح 
جناتــه وأن يلهــم االســرة 
الكرمية والشــعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.
الســمو  وأعرب صاحب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
عــن بالــغ شــكره وتقديره 
ملا أبــداه أخوه ملــك مملكة 
البحرين عن صادق املواساة 
التعــازي والدعاء  وخالص 
ضارعا إلى الباري تعالى بأن 
ال يــري اجلميــع أي مكروه 

بعزيز.
العاهل األردني 

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
اتصــاال هاتفيــا مــن أخيه 
صاحــب اجلاللة الهاشــمية 
امللــك عبــداهللا الثانــي بن 
احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة عبر خالله 
عن خالص تعازيه وتعازي 
الشــعب األردنــي الشــقيق 
وصــادق مواســاتهم بوفاة 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح 
جناتــه وأن يلهــم األســرة 
الكرمية والشــعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

وقد أعرب صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
عــن بالــغ شــكره وتقديره 
ملــا أبداه أخوه ملــك اململكة 
األردنية الهاشمية عن صادق 
املواســاة وخالص التعازي 
والدعاء، ضارعا الى الباري 
تعالى بأن ال يري اجلميع أي 

مكروه بعزيز.
الرئيس اإلماراتي

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقية تعزية من أخيه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة الشــقيقة 
أعرب فيها عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفــاة 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 

رعاه اهللا والشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برســالة جوابية له ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبــر عنه فخامته من فيض 
التعاطــف واملواســاة بهــذا 
املصاب اجللــل ومن صادق 
الدعاء، سائال سموه حفظه 
اهللا أن يــدمي علــى فخامته 
موفور الصحة ومتام العافية 

وأال يريه مكروها بعزيز.
الرئيس التونسي

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رســالة تعزيــة مــن أخيــه 
الرئيس قيس سعّيد رئيس 
التونســية  اجلمهوريــة 
الشــقيقة، أعــرب فيهــا عن 
خالــص تعازيــه وتعــازي 
التونســي الشقيق  الشعب 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه، مســتذكرا جهود 
ســموه رحمه اهللا الدؤوبة 
واملخلصــة من أجــل وحدة 
الصــف العربــي ورفع راية 
األمــة اإلســالمية ونصــرة 
قضايا احلق والعدل والتفاني 
في اجلهود اإلنسانية الدولية، 
سائال املولى تعالى أن يتغمده 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
وأن يلهم ســموه رعاه اهللا 
الكويتــي جميل  والشــعب 

الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة جوابيــة 
له ضمنها خالص شــكره 
وتقديــره علــى مــا أبــداه 
فخامته من فيض املشاعر 
املواســاة  الطيبة وصادق 
بهذا املصاب األليم، مبتهال 
سموه إلى الباري جل وعال 
أن يدمي على فخامته وافر 
الصحة والعافية وأال يريه 

مكروها بعزيز.
الرئيس الروسي

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزية من الرئيس 
ڤالدمييــر بوتــني رئيــس 
روسيا االحتادية الصديقة، 
أعــرب فيهــا عــن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه، مشــيرا فخامته 
إلــى املكانة العاليــة التي 
كان يتبوأهــا ســموه فــي 
الشرق األوسط وفي العالم، 
مؤكدا أن سموه رحمه اهللا 
قــد كرس حياتــه من أجل 
االرتقــاء بوطنــه وتعزيز 
مكانتــه الدوليــة وضمان 
األمــن اإلقليمــي، كمــا أنه 
كان صديقا حقيقيا لروسيا 
وأسهم في تعزيز التعاون 
الكويتــي والروســي فــي 

ومن ثناء وإشــادة بسموه 
رحمه اهللا متمنيا ســموه 
رعاه اهللا لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
الرئيس اإليطالي

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رسالة تعزية من الرئيس 
ســيرجيو ماتاريال رئيس 
اإليطاليــة  اجلمهوريــة 
الصديقــة أعــرب فيها عن 
خالــص تعازيــه لســموه 
الكويتي بوفاة  وللشــعب 
اهللا  بــإذن  لــه  املغفــور 
تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه، مستذكرا جهود 
وحكمة ســموه رحمه اهللا 
في احلفاظ على االستقرار 
اإلقليمي والدولي، متمنيا 
فخامته لســموه رعاه اهللا 
الكويتي جميل  والشــعب 

الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برسالة جوابية له 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبــر عنه فخامته 
من تعاطف ومواساة بهذا 
املصاب األليم متمنيا سموه 
لفخامتــه موفــور الصحة 

والعافية.
رئيس أوزبكستان

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رسالة تعزية من الرئيس 
شوكت ميرضاييف رئيس 
أوزبكســتان  جمهوريــة 
الصديقة، أعــرب فيها عن 
خالــص تعازيــه لســموه 
وللشــعب  اهللا  حفظــه 
الكويتي بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيــب اهللا ثــراه، مشــيدا 
الرفيعة  الدوليــة  باملكانة 
التي تبوأها ســموه رحمه 
اهللا وبجهوده فــي تنمية 
الوطن العزيــز وازدهاره، 
مبتهال فخامته إلى الباري 
جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يلهم 
سموه رعاه اهللا والشعب 
الكويتــي جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برسالة جوابية له 
ضمنها ســموه بالغ شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
فخامته من فيض مشــاعر 
التعاطــف واملواســاة بهذا 
املصاب اجللل، متمنيا سموه 
لفخامته موفور الصحة ومتام 

العافية.
رئيس طاجيكستان

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رسالة تعزية من الرئيس إمام 
علي رحمان رئيس جمهورية 
طاجيكستان الصديقة، أعرب 

مبتهال فخامته إلى الباري 
جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يلهم 
سموه رعاه اهللا والشعب 
الكويتــي جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابيــة 
له ضمنها خالص شــكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
فخامته مــن صادق الدعاء 
واملواســاة بهــذا املصــاب 
اجللل، ســائال سموه رعاه 
اهللا املولــى تعالى أن يدمي 
على فخامته موفور الصحة 
والعافية وأال يريه مكروها 

بعزيز.
رئيس موريتانيا

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رســالة تعزيــة مــن أخيه 
الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني رئيس اجلمهورية 
املوريتانيــة  اإلســالمية 
الشــقيقة أعــرب فيها عن 
خالــص تعازيــه لســموه 
حفظه اهللا ولشعب الكويت 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصبــاح طيــب اهللا ثراه، 
مشــيدا فخامته باالعتدال 
واحلكمــة التي حتلى بهما 
سموه رحمه اهللا وحرصه 
الدائم علــى وحدة األمتني 
العربية واإلسالمية ومبتهال 
فخامته إلى الباري جل وعال 
أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم سموه 
رعاه اهللا والشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهللا 
ورعــاه برســالة جوابيــة 
لفخامته ضمنها بالغ شكره 
على ما عبــر عنه فخامته 
من صادق الدعاء واملواساة 
بهذا املصاب اجللل، سائال 
سموه الباري جل وعال أن 
يدمي علــى فخامته موفور 
الصحة والعافية وأن ال يريه 

مكروها بعزيز.
نائب رئيس اإلمارات

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزيــة مــن أخيه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي أعرب فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه، سائال املولى 
تعالى أن يتغمده بواســع 
رحمته ورضوانه ويسكنه 
فســيح جناتــه وأن يلهم 

مختلف املجاالت.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة جوابيــة 
للرئيــس ڤالدميير بوتني 
رئيــس روســيا االحتادية 
الصديقة ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
فخامته من صادق التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل 
ومن ثناء وإشــادة بسموه 
رحمه اهللا، متمنيا ســموه 
له موفور الصحة والعافية.

ملك إسبانيا 

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برقية تعزية من جاللة امللك 
فيليبي السادس ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة أعرب فيها 
عن خالص تعازيه لسموه 
رعاه اهللا بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه، مســتذكرا 
جاللته إســهامات ســموه 
فــي تنمية وازدهــار دولة 
الكويــت ودوره البارز في 
تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني، متمنيا 
جاللته لســموه رعاه اهللا 
جميل الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وقد بعث صاحب 
الشــيخ  األميــر  الســمو 
نواف األحمــد حفظه اهللا 
ورعــاه ببرقيــة جوابيــة 
جلاللتــه ضمنهــا خالص 
شــكره وتقديــره علــى ما 
أبــداه جاللته مــن صادق 
التعــازي واملواســاة بهذا 
املصاب األليم، متمنيا سموه 
جلاللتــه ولألســرة املالكة 
الكرميــة موفــور الصحة 

والعافية.
الرئيس األملاني

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزية من الرئيس 
فرانــك فالتر شــتاينماير 
أملانيا  رئيــس جمهوريــة 
االحتاديــة الصديقة أعرب 
فيها فخامته باسمه وباسم 
الشعب األملاني عن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
لسموه حفظه اهللا وللشعب 
الكويتــي بوفــاة صاحــب 
الراحــل  األميــر  الســمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، طيــب اهللا ثراه، 
مشيدا فخامته بالدور البارز 
لسموه رحمه اهللا في الدفع 
مبســيرة التنمية والتقدم 
للوطن العزيز وبجهوده في 
تعزيز السالم واالستقرار 
في منطقة الشرق األوسط.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح حفظه اهللا 
ورعــاه ببرقيــة جوابيــة 
لفخامته ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
فخامته من صادق التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل 

فيهــا عــن خالــص تعازيه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه، مستذكرا اسهاماته 
في تنميــة وتوثيق عالقات 
الكويــت  بــني  الصداقــة 
وجمهوريــة طاجيكســتان 
الصديقــة، مشــيدا فخامته 
مبكانة وسمعة سموه رحمه 
اهللا إقليميــا ودوليا بفضل 
مواقفه اإلنســانية اجلليلة، 
متمنيا فخامته لسموه رعاه 
اهللا وللشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برســالة جوابية له ضمنها 
خالص شكره وتقديره على ما 
عبر عنه فخامته من تعاطف 
ومواساة بهذا املصاب اجللل، 
متمنيا سموه لفخامته موفور 

الصحة ومتام العافية.
رئيس جزر القمر 

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رســالة تعزيــة مــن أخيــه 
الرئيس عثمان غزالي رئيس 
جمهوريــة القمــر املتحــدة 
الشــقيقة، أعــرب فيهــا عن 
خالص تعازيه لسموه حفظه 
اهللا بوفــاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثــراه، مشــيدا فخامته 
مبسيرة ســموه رحمه اهللا 
احلافلة باإلجنازات والعطاء 
ومبتهال فخامته إلى الباري 
جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمتــه ومغفرته وأن يلهم 
ســموه رعاه اهللا والشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة جوابيــة 
لفخامته ضمنها بالغ شكره 
على ما عبر عنه فخامته من 
التعازي واملواســاة  صادق 
وخالص الدعاء بهذا املصاب 
األليم، ســائال سموه املولى 
تعالى أن يدمي على فخامته 
موفور الصحة ومتام العافية 

وأال يريه مكروها بعزيز.
رئيس جيبوتي 

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
حفظــه اهللا ورعــاه برقية 
تعزية من أخيــه الرئيس 
إسماعيل عمر جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي الشقيقة، 
أعــرب فيهــا عــن خالص 
تعازيه لسموه حفظه اهللا 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه مستذكرا فخامته 
دور ســموه رحمه اهللا في 
خدمة القضايا اإلنســانية 
وسعيه الدائم لتعزيز األمن 
واالســتقرار فــي املنطقــة 

ســموه حفظه اهللا ورعاه 
وذويه والشــعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.
الســمو  وبعث صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية شكر جوابية ألخيه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي ضمنها خالص شكره 
وتقديــره لســموه على ما 
عبر عنه من صادق املواساة 
وخالص التعازي والدعاء، 
راجيا لسموه موفور الصحة 
والعافية، ضارعا إلى الباري 
تعالى بأن ال يري اجلميع 

أي مكروه بعزيز.
ولي عهد أبوظبي

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزيــة مــن أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املســلحة في دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة 
الشــقيقة أعــرب فيها عن 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى صاحب 
الســمو أمير البالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثــراه، ســائال املولــى 
تعالى أن يتغمده بواســع 
رحمته ورضوانه ويسكنه 
فســيح جناتــه وأن يلهم 
ســموه حفظه اهللا ورعاه 
وذويه والشــعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.
الســمو  وبعث صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية شكر جوابية ألخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املســلحة في دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة 
الشــقيقة ضمنهــا خالص 
شــكره وتقديره لســموه 
على ما عبر عنه من صادق 
املواساة وخالص التعازي 
والدعــاء، راجيــا لســموه 
موفور الصحــة والعافية 
ضارعا إلــى الباري تعالى 
بــأن ال يــري اجلميــع أي 

مكروه بعزيز.
رئيس الهيئة السعودية للفضاء

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اتصــاال هاتفيا مــن أخيه 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير ســلطان بن سلمان 
بــن عبدالعزيز آل ســعود 
رئيس مجلس ادارة الهيئة 
الســعودية للفضــاء عبر 
خالله عــن خالص تعازيه 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه، سائال املولى 
تعالى أن يتغمده بواســع 
رحمته ومغفرته ويسكنه 
فســيح جناتــه وأن يلهم 
الكرميــة جميــل  االســرة 

الصبر وحسن العزاء.
واعرب صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
عن بالغ شكره وتقديره ملا 
أبداه صاحب السمو امللكي 
األمير ســلطان بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود عن 
املواســاة وخالص  صادق 

التعازي والدعاء.
أمير تبوك

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اتصــاال هاتفيا مــن أخيه 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير فهد بن ســلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود أمير 
منطقــة تبــوك عبر خالله 
عن خالــص تعازيه بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثــراه، ســائال املولــى 
تعالى أن يتغمده بواســع 
رحمته ومغفرته ويسكنه 
فســيح جناتــه وأن يلهم 
الكرميــة جميــل  االســرة 

الصبر وحسن العزاء.
واعرب صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
عن بالغ شكره وتقديره ملا 
أبداه صاحب السمو امللكي 
األمير فهد بن ســلطان بن 
عبدالعزيز آل ســعود عن 
املواســاة وخالص  صادق 

التعازي والدعاء.

إسهاماته سيظل يذكرها التاريخ بأحرف من نور وقيادته الرشيدة ومواقفه الثابتة جتاه قضايا األمتني العربية واإلسالمية

اهللا ثراه، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ورضوانه ويســكنه فسيح 
جناته وأن يلهم سموه حفظه 
اهللا ورعاه وذويه والشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
وقد بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية شكر جوابية ألخيه 
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
العربيــة املتحدة  اإلمــارات 
الشقيقة ضمنها خالص شكره 
وتقديره لسموه على ما عبر 
عنــه من صــادق املواســاة 
التعــازي والدعاء  وخالص 
راجيا لسموه موفور الصحة 
والعافية، ضارعا إلى الباري 
تعالى أن ال يري اجلميع أي 

مكروه بعزيز.
الرئيس املصري

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
برقيــة تعزيــة مــن أخيــه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيــس جمهوريــة مصــر 
العربية الشقيقة، أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وتعازي 
الشــقيق  الشــعب املصري 
لسموه بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه، مستذكرا اسهامات 
سموه رحمه اهللا التي سيظل 
يذكرهــا التاريــخ بأحــرف 
الرشــيدة  من نور وقيادته 
ومواقفه الثابتة جتاه قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية، 
مبتهال إلى الباري جل وعال 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم ســموه 
رعاه اهللا والشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية جوابيــة له ضمنها 
بالغ شكره على ما عبر عنه 
فخامته من صادق التعازي 
واملواساة وخالص الدعاء بهذا 
املصاب األليم، سائال سموه 
رعاه اهللا أن يدمي على فخامته 
موفور الصحة ومتام العافية 

وأال يريه مكروها بعزيز.
الرئيس اجلزائري

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
رســالة تعزيــة مــن أخيــه 
الرئيــس عبداملجيــد تبون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشقيقة، أعرب 
فيهــا عــن خالــص تعازيه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 
اهللا ثراه، مســتذكرا مواقفه 
املشرفة إزاء القضايا املصيرية 
لألمة العربية وما عرف عنه 
من مساع لرأب الصدع ولّم 
الشمل، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم ســموه 
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سفيرنا في لندن: خسرنا قائدًا 
عظيمًا جتاوزت املنطقة 

بحكمته أزمات سياسية عدة

فريق األمم املتحدة 
بالكويت: رّسخ ديبلوماسية 

التوازن والوسطية
لندنـ  كونا: قال عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويســان أمس ان الكويت خســرت 
بوفــاة ســمو األمير الراحل الشــيخ صباح االحمــد «قائدا 
عظيمــا جتاوزت املنطقة بحكمته ازمات سياســية اقليمية 

ودولية عدة».
ووصف الدويسان في تصريح لـ«كونا» االمير الراحل بأنه 
«قائد الديبلوماسية الكويتية وعرابها» وأحد القادة البارزين 
في الشــرق االوسط والذي كان له دور مؤثر في اطفاء بؤر 
التوتر وحل الصراعات منذ ان كان وزيرا للخارجية، وكان 
شــخصية استثنائية ليس على مستوى منطقة اخلليج او 
العالم العربي بل على املستوى الدولي، حيث مت تكرميه في 

االمم املتحدة ومنحه لقب قائد العمل االنساني.
واضاف ان االمير الراحل كان يتمتع بســمعة طيبة في 
االوساط السياسية العاملية والبريطانية على وجه اخلصوص 
نظرا لدوره البارز في دعم العمل االنساني، مستذكرا الدور 
الــذي لعبه االميــر الراحل في دعم اربعــة مؤمترات دولية 
للمانحني لدعم الشعب السوري وكان آخرها الذي استضافته 

العاصمة البريطانية في فبراير عام ٢٠١٦.
واشار الى ان سفارتنا في اململكة املتحدة ستبدأ اعتبارا 
من أمس اســتقبال التعازي من خــالل موقعها االلكتروني 
نظرا لصعوبة اســتقبال املعزين شخصيا احترازيا بسبب 
تفشــي وباء ڤيروس كورونــا، معربا عن متنياته لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف االحمد بالتوفيق والسداد، مؤكدا 
ان سموه سيكون خير خلف خلير سلف وسيستكمل قيادة 
الدولة مستنيرا باالرث السياسي الذي ورثه من اخيه الراحل 

عميد السياسة الدولية.

نعى فريق األمم المتحدة لدى الكويت «الفارس 
النبيل وقائد العمل اإلنساني وحكيم األمم سمو 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد».
وقال ممثل األمين العام لألمم المتحدة المنسق 
المقيــم لــدى البــالد د.طارق الشــيخ في بيان 
صحافي: تلقينا ببالغ الحزن واألسى وبقلوب 
مؤمنــة بقضــاء اهللا وقدره نبأ وفــاة المغفور 
له بإذن اهللا تعالى ســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الذي اختاره المولى عز وجل إلى جواره.

وأضاف أن األمير الراحل قبل توليه مســند 
اإلمارة شــغل منصــب وزيــر الخارجية لمدة 
أربعة عقــود وكان يتمتع بحس ديبلوماســي 
عريق تغلب عليه سياســة الحياد في ســبيل 
حل القضايا العربية واإلقليمية وفهو لم يدخر 
جهدا في نجدة المسلمين والعرب والمحتاجين 
في كل بقــاع األرض وتخفيف آالمهم وتضميد 
جراحهم ونصــرة مظلوميهم، كما انه من أبرز 
ديبلوماســيي العالم اذ كان كبيــرا في مواقفه 
وحاســما في رؤيته التي أرست ركائز ودعائم 
المفهوم الجديد الواعي للديبلوماسية الوقائية، 
وقد رسخ ديبلوماسية التوازن والوسطية التي 
أعطــت ثمارها في أحلك الظروف ونذر نفســه 
لحمل األمانة وتولي المسؤولية من أجل الكويت 

وخدمة شعبها.
وأكد الشيخ حرص الراحل الكبير على الثوابت 
الوطنية والقومية وتعزيزها تراثا ونهجا، مشددا 
دائما على دعم عجلة اإلصالح ومحاربة الفساد 
وترســيخ ضوابط التنمية المستدامة والسلم 

والسالم اإلنساني الراسخ.
ونقــل إلى الشــعب الكويتــي والمخلصين 
لالنســانية التأثــر البالغ لألميــن العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس بوفاة األمير الراحل 
وهو يلقى كلمته خالل المؤتمر الصحافي العالمي 
المعني بتمويل التنميــة في عصر «كورونا»، 
موضحا أن غوتيريس توقف عن كلمته عندما 
تلقــى الخبــر وقال إن «ســمو الشــيخ صباح 
األحمــد رمز الحكمة والكرم ورســول الســالم 
وبان للجســور.. قيادتــه ومبادرته في معظم 
األعمال اإلنسانية في العالم لطالما كانت مميزة 
وتخطت اآلفاق والحدود.. فقد رأى الماليين من 
الناس والمجتمعات في محنة شــديدة بســبب 
الصراعــات والكوارث الطبيعية أن حياتهم قد 
أنقذت بفضل المساعدات والحماية التي وفرتها 
الكويت.. تحت قيادة سموه وكان دائما في الخط 
األمامي لتحفيز المجتمع الدولي على التضامن 

مع المحتاجين».
ودعا اهللا تعالــى أن يتغمد الفقيد بالرحمة 
والمغفرة وأن يجعل مأواه الجنة وأن يلهم كل 
محبيه وأســرة آل الصباح والشــعب الكويتي 
والمجتمع الدولي واإلسالمي والعربي واإلنسانية 
جمعــاء الصبر والســلوان، مؤكــدا ان صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد سيستمر في 
االرتقاء بدور الكويت وشعبها اإلنساني الداعي 

للسالم والمناضل من أجل التنمية.

العواش: يوم حزين للكويت 
وللعالم أجمع

أكد رئيس احتاد إذاعات الدول العربية محمد عبداحملسن 
العواش، أن نبأ وفاة سمو األمير الشيخ صباح األحمد هو 
يــوم حزين ليس لدولة الكويت وشــعبها فقط، بل للعالم 
أجمــع، ملــا للراحل - رحمــه اهللا وطيب ثــراه - من مآثر 
إنسانية غطت الكرة األرضية، كيف ال وهو أمير اإلنسانية 

وقائد العمل اإلنساني.
وذكر العواش أن احتاد إذاعات الدول العربية الذي ميثل 
املؤسسات اإلذاعية والتلفزيونية بالوطن العربي يستذكر 
الدعم الالمحدود الذي كان يقدمه سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - طيب اهللا ثراه - لإلعالم العربي، وقد كانت كلماته 
وتوجيهاته السامية لهم أثناء تشرفهم بلقائه خارطة طريق 
لهــم حتثهــم على العمل العربي املشــترك ودعم مســاراته 

والتأكيد على الهوية العربية واإلسالمية.
واختتــم العواش تصريحه بخالــص الدعاء للمولى عز 
وجل أن يتغمد فقيد الكويت بواسع رحمته، وأن ُيلهم أسرة 
اخلير آل الصباح الكرام والشــعب الكويتي األصيل الصبر 
والسلوان، وأن يوفق الرحمن حضرة صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ويســدد خطاه ملا فيه اخلير والتقدم 

للكويت وشعبها.

صباح األحمد القائد الفذ
فقدت الكويت رجال من الذين سطروا 
بحــروف من نــور، ســجال ناصعا من 
االجنــازات التــي ال يســتطيع تقدميها 
سوى األبطال من الرجال، وفقدت األمة 
العربية رجل اإلنسانية األول بال منازع 
طوال عشرات السنني املاضية، وفقدت 
األمة اإلسالمية رجال، من أكبر مناصري 
القضايا اإلسالمية في التاريخ املعاصر 

واحلديث.
عميــدا  الدولــي  املجتمــع  وفقــد 
للديبلوماسية العاملية لم تكن الكويت 
وطنا عاش فيه، بل كانت الكويت وأهله 
يعيشون في ضمير ووجدان وعقل وفكر 
الفقيد، ولقد شــهد القاصي والداني له، 
بعشقه التراب الوطني الكويتي، فعاش 
مدافعــا عــن كل مــا فيه رفعــة الوطن 
واملواطن، وبنفس اإلخالص والشهامة 
والبطولة عاش يقدم ألمته اإلســالمية 
والعربية ما لم يستطع أفذاذ الرجال أن 
ينافسوه في مضمار العطاء اإلنساني.

لم ينحن يوما أمــام الصعاب، ولقد 
رأينــا فارســا يصــول ويجــول عندما 

كانــت األمة العربية حتــارب معاركها، 
ولقد كانت القضية الفلســطينية خير 
شاهدا ودليل على أن الفقيد كان بطال فذا 
يساند قضايانا العربية في جميع احملافل 
الدولية، وبنفس الروح كان يناضل من 
أجل وطنه وشعبه أيام الغزو العراقي.

وها نحن نرى العالم من كل شــرق 
األرض وغربها، مفجوعني برحيل أميرنا، 
لنكتشف أنه لم يكن أميرنا نحن فقط بل 
أمير الشعوب التي ناصر قضياها، وأميرا 
للبسطاء والطيبني، أميرا لألمراء الذين 
ســارعوا من كل صوب وحدب يعربون 
عن مصابهم اجللل وحزنهم برحيل أمير 

العطاء واخلير واإلخالص.
لكن أبا ناصر لم يرحل إال بجســده 
العزيز علينا، بفقدك فقدنا الكثير، أميرنا 
إن شــعبك اليوم، يعزي بعضه بعضا، 
فليس هنــاك ما هو أصعــب علينا من 
فراقك، لن تســتطيع أبدا أن ترحل عن 
عقولنا، وضمائرنا، وقلوبنا، فكم نحن 
فخورون بأننا قطعنا مشوارا طويال في 
تاريــخ الكويت، كنت فيه نبراســا لنا، 

وكــم هرعنا إليك في احلــوادث الكبار، 
فما وجدنا منك إال كل مروءة وشــهامة 

وإنسانية منقطعة النظير.
إن األشجار ال ميكن أن نعرف أحجامها 
إال عندمــا تقترب مــن األرض، واليوم 
عرفنا كم أنت كبير سيدي األمير عندما 
رأينا كل زعماء العالم يتبارون في تقدمي 

العزاء للشعب الكويتي.
وحتــى في أيامه األخيرة مت تكرميه 
من قبل الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
ومنحه وســام االســتحقاق العسكري 
برتبــة قائد أعلى، وهذا دليل على مدى 
اجلهود التي كان يبذلها فقيدنا ليال ونهارا 
بحب وإخالص في عمل اخلير والسالم 

واإلنسانية في شتي بقاع األرض.
وكما أننا نسأل اهللا التوفيق والسداد 
حلاكــم الكويت صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد إلكمال املســيرة 
العطــرة لألســرة التــي بذلــت الغالي 

والنفيس ألجل الشعب الكويتي.

بقلم: د.سعد اجلدعان
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سفراء لـ «األنباء»: مساهمات األمير الراحل العظيمة
لبلده والعالم ستبقى في ذاكرتنا إلى األبد

أسامة دياب

أعرب عدد من الســفراء املعتمدين لــدى البالد عن خالص 
تعازيهم للكويت حكومة وشعبا في وفاة املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، داعني املولى عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
وشــدد السفراء على أن رحيل سموه يشكل خسارة كبيرة 
للعالــم كله وليس فقط العاملني العربي واإلســالمي، فلقد كان 

سموه قائدا عظيما ومدرسة في احلكمة والديبلوماسية.
بدوره، قال الســفير الكندي لدى البالد لويس بيير إميون 
تلقينــا ببالغ احلزن واألســى نبأ وفاة صاحب الســمو األمير 
الراحل املغفور له بإذن اهللا الشــيخ صباح األحمد، وباســمي 
وباســم موظفي ســفارة كندا، نتقدم بأحــر التعازي وخالص 

املواساة ألسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويتي العزيز.
وتابع: سوف تبقى مساهمات سمو األمير الراحل العظيمة 
لبلده وللعالم أجمع في ذاكرتنا الى األبد. إن تفانيه الدؤوب في 
خدمة بلده على مدار األربعني عاما املاضية قد جعل منه قائدا 
منوذجيا في جميع احملافل الدولية. لقد كان املغفور له نصيرا 
دائما للسالم واالستقرار، مت االحتفاء به قائدا للعمل اإلنساني، 

وساهمت جهوده في إنقاذ الكثيرين من الفقر واملعاناة.
وأضاف: لقد كان صديقا حقيقيا وحليفا لكندا مدركا الركائز 
العديدة التي أبقت بلدينا على اتصال بشكل خاص في مجاالت 
التجارة، االستثمار، التعليم، العمل اإلنساني والسياسة اخلارجية، 
وبرحيله فقدت الكويت وكندا والعالم أجمع رجل دولة عظيم.

من جانبه، قال الســفير السويسري لدى البالد بينيديكت 
غوبلر «أصدق مواساتنا وخالص تعازينا الى الديوان االميري 
وأســرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي لوفاة املغفور له 

بإذن اهللا سمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وتابع: فلترقد روح امير اإلنســانية بسالم، سوف نتذكره 

دائما كرجل دولة بامتياز».
بدوره، قال الســفير الياباني لدى البالد ماســاتو تاكاأوكا 
ببالغ احلزن واألسى، ننعى املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح 
األحمــد أميــر دولة الكويــت الراحل، وبالنيابــة عن احلكومة 
والشعب الياباني وباألصالة عن نفسي أتقدم بخالص التعزية 

الى احلكومة والشعب الكويتي الصديق.
وتابع: نستذكر الدور الهام الذي لعبه املغفور له في تطوير 
العالقات الثنائية بني اليابان ودولة الكويت ومساهماته الكبيرة 
في إرساء وحتقيق السالم في العالم بصفته قائدا للعمل اإلنسان.
بدورها، أعربت الســفارة الفرنســية لدى البالد عن عميق 
حزنها لوفاة املغفور له بإذن اهللا ســمو االمير الشــيخ صباح 

األحمد، متقدمة بخالص العزاء للكويت حكومة وشعبا.
وتابعت السفارة ـ في بيان لها ـ ان العالم فقد قائدا عظيما 

برحيل سمو األمير الشيخ صباح األحمد.
من جانبها، نقلت سفارة جمهورية البرازيل االحتادية لدى 
البالد مذكرة التعازي الصادرة عن حكومة جمهورية البرازيل 
االحتاديــة في وفاة املغفور له بإذن اهللا ســمو األمير الشــيخ 

دولة الكويت الشقيق، بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى املغفور 
له بإذن اهللا سمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وتابــع: لقد فقــدت األمــة العربية واإلســالمية قائدا نبيال 
ومثاال للحكمة ورمزا للمحبة والســالم، وســيذكره العالم في 
شــتى بقاع االرض ملا اجنز لبالده وشعبه ولألمتني االسالمية 
والعربية، وسيبقى لقبه قائد االنسانية والعمل االنساني إلى 
األبد، سائال اهللا تعالى أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون.
من جهته، قال ســفير جمهوريــة بنغالديش لدى البالد إم 
دي عشــيق الزمان أشــعر بحزن عميق لوفاة املغفور له بإذن 
اهللا سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح. وبالنيابة عن 
حكومة جمهورية بنغالديش الشعبية واجلالية البنغالدشية 
في الكويت وباألصالة عن نفسي أتقدم بخالص وأعمق التعازي 

حلكومة وشعب دولة الكويت في رحيله احملزن.
وأضاف: لقد لعب سموه دورا محوريا في حصول بنغالديش 
املستقلة حديثا على اعتراف الدول العربية بعد التحرير. لقد 
فقدت بنغالديش صديقا عزيزا وستقدر دائما مساهمة سموه 
الشــخصية في تعزيز العالقــة الوثيقة بني بنغالديش ودولة 
الكويت. لقد كان قائدا عظيما ورجل دولة طوال حياته، موضحا 
أن شعب بنغالديش، الذي لطاملا أعجب بشخصيته الكاريزمية 

واإلنسانية، ويشارك شعب الكويت حزنه.
من جهته، قال سفير جمهورية أفغانستان اإلسالمية سيد 
جاويد هاشــمي ببالغ احلزن واألســى، نتقدم بخالص العزاء 
واملواســاة إلى حكومة وشــعب دولة الكويت الصديقة، لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح أميــر دولة الكويت. لقد فقدت األمة اإلســالمية قائدا 
نبيال ومثاال للحكمة واالعتدال. لقد كان سموه صديقا للشعب 
األفغاني وداعما لقضايا أفغانســتان على املســتوى اإلقليمي 
والدولي. ونحن نتشــارك اليوم مع الشعب الكويتي الصديق 
احلزن العميق في رحيل أمير اإلنسانية. نسأل اهللا تعالى أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته، قال ســفير جمهورية النمسا لدى البالد ماريان 
وربا: إن ســفارة النمسا تنعى وفاة سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد. وأتقدم بخالص تعازي النمسا ألسرة سموه وحلكومة 
الكويت وللشعب الكويتي. وتابع: النمسا لديها أقصى درجات 
االحترام لسموه وقيادته احلكيمة حيث كان سموه رجل دولة 
عظيما وصاحب رؤية، عمل بال كلل وال ملل على تعزيز السالم 
واألمــن. وأضاف: أكســبت توجيهاته احلكيمــة الكويت دورا 
محترما عامليا كوسيط إقليمي ودولي ناجح. إننا نأسف لرحيل 
رجل دولة عظيم حقا، وقائد ذي رؤية وصديق مخلص لبلدنا.
وقال: نحن على ثقة تامة بأن صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد ســيواصل قيادة الكويت على هذا املســار الذي 
جنح في ضمــان تقدم الكويت، وضمان أمن الكويت واملنطقة 
بأســرها، والنمســا تتمنى لصاحب الســمو األمير اجلديد كل 

التوفيق والسداد.

أكدوا أن سموه قائد عظيم ومدرسة في احلكمة والديبلوماسية ورحيله يشّكل خسارة كبيرة للعالم كله وليس فقط «العربي واإلسالمي»

الكويت ودّعت سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد          (هاني الشمري)

صباح األحمد اجلابر الصباح، أمير دولة الكويت الراحل وفي 
ما يلي نصها:

«علمــت احلكومة البرازيلية، ببالغ األســف، بوفاة ســمو 
الشــيخ صباح األحمد اجلابــر الصباح أمير دولة الكويت، في 
وقت ســابق أول من أمــس. تتقدم احلكومــة البرازيلية بأحر 
تعازيها للحكومة الرشيدة وألسرة آل الصباح الكرام وتعرب 

عن تضامنها مع الشعب الكويتي».
علــى مدار ما يقرب مــن ١٥ عاما كأمير لدولة الكويت، عزز 

املغفور له ســمو أميــر البالد الراحل فترة الســالم واالزدهار 
للشعب الكويتي. كما قدم مساهمة أساسية في السعي لتحقيق 
الســالم في الشرق األوســط. واليوم، تتوطد عالقات التعاون 
والصداقة بني البرازيل والكويت وتتفتح آفاقا جديدة وواعدة 

إلحراز تقدم ملموس لصالح الشعبني.
من جهته، قال سفير جمهورية أذربيجان لدى البالد إيلخان 
قهرمان ببالغ احلزن واألسى، أتقدم بخالص العزاء واملواساة 
إلى حكومة دولة الكويت الشقيقة وأسرة الصباح الكرام وشعب 
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سفاراتنا وبعثاتنا تفتح سجالت التعازي بوفاة الفقيد الكبير ملدة ٣ أيام 
وكاالت - كونــا: اعلنــت 
سفارتنا في بغداد أمس فتح 
سجل للتعازي في وفاة سمو 
االمير الراحل الشــيخ صباح 

االحمد، طيب اهللا ثراه.
وقالت السفارة في بيان إن 
السجل سيبقى مفتوحا ملدة 
ثالثة ايام، كما استقبلت عددا 
من املعزين من كبار املسؤولني 
العراقيني وبينهم األمني العام 
ملجلس النــواب وممثلو عدد 
مــن الســفارات والهيئــات 
الديبلوماســية املعتمــدة في 

العراق.
ڤيينا

كما اعلنت سفارة الكويت 
والبعثة الدائمة لدى املنظمات 
الدولية لدى النمسا أمس فتح 
سجل للتعازي في وفاة الفقيد 
الراحل، وقالت الســفارة في 
بيان صحافي ان سجل التعازي 
ســيبقى مفتوحا ملــدة ثالثة 
ايام في الســفارة بالعاصمة 

النمساوية فيينا.
ونعى سفيرنا لدى النمسا 
ومندوبها الدائم لدى املنظمات 
الدولية في ڤيينا صادق معرفي 
سمو األمير الراحل الذي أرسى 
دعائم أخالقية للعمل السياسي 
والديبلوماســي، مؤكــدا ان 
الديبلوماسية لم تكن عطاؤه 
الوحيد بل كان راعيا جلميع 
األعمال اإلنسانية واملبادرات 
اخليرية على مستوى العالم، 
وكان صانعا للسالم ومبادرا 
لرأب الصدع فضال عن دوره 
الكبير في االعمال االنسانية 
واخليرية وحرصه الدائم على 
ترسيخ قيم العطاء والسالم، 
متضرعــا الى اهللا ان يرحمه 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا 
جميعــا الصبــر والســلوان 
وحسن العزاء، سائال املولى 
عز وجــل أن يوفــق صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وميده مبوفور الصحة 
والعافية ويسدد خطاه على 

دروب اخلير والنجاح. 
تونس 

بدورها، اعلنت سفارتنا في 
تونس أمس عن فتح ســجل 

حتى يوم اجلمعة املقبل.
كمبوديا 

وأيضــا فتحت ســفارتنا 
في كمبوديا ســجال للتعازي 
في وفاة ســمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح االحمد وذلك 
مبقر الســفارة فــي العاصمة 

بنوم بنه.
وقالت السفارة في بيان ان 
سجل التعازي سيبقى مفتوحا 
حتــى يــوم اجلمعــة املقبل، 
مشــيرة الــى امكانية توجيه 
رســائل التعــازي إلكترونيا 
اإللكترونــي  البريــد  عبــر 
kuwaitembassy. :للسفارة وهو

 .cambodiagmail.com
بودابست 

وفي السياق ذاته، فتحت 
ســفارتنا لدى هنغاريا سجل 

الوقائية ملواجهة الڤيروس. 
بيروت

من جهتها، أعلنت سفارة 
الكويت لدى لبنان فتح سجل 
للتعازي في وفاة سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد، 
حيث سيبقى مفتوحا حتى يوم 
اجلمعة القادم مببنى السفارة 
الكويتية في بيروت، مناشدة 
املعزين االلتــزام باإلجراءات 

الوقائية. 
هولندا 

وفــي هولندا أيضا اعلنت 
ســفارتنا عــن فتــح ســجل 
للتعــازي فــي وفــاة «قائــد 
اإلنســانية»، مؤكدة ان سجل 
التعازي سيبقى مفتوحا ملدة 
ثالثة ايام مبقر الســفارة في 
الهاي، مناشدة املعزين االلتزام 

التعازي في وفاة سمو االمير 
الراحــل، مؤكدة انه ســيبقى 
مفتوحــا حتى يــوم اجلمعة 
القادم مببنى السفارة الكويتية 
في العاصمة بودابست، مناشدة 
املعزين االلتــزام باإلجراءات 
الوقائيــة ملواجهة «كورونا»، 
سائلة اهللا عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويدخله 
فســيح جناته ويلهم الكويت 
قيادة وشعبا الصبر والسلوان. 

بوخارست

وفــي رومانيــا، اعلنــت 
سفارتنا أمس عن فتح سجل 
للتعازي في وفاة فقيد العالم 
الكبير، مؤكدة ان سجل التعازي 
ســيبقى مفتوحا ملــدة ثالثة 
ايام في السفارة الكويتية في 
العاصمة بوخارست، مناشدة 
املعزين االلتــزام باإلجراءات 

الوقائية ملواجهة  باإلجراءات 
ڤيروس كورونا.

القاهرة 

وأعلنت السفارة الكويتية 
في القاهرة فتح سجل للتعازي 
في وفاة ســمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب 

اهللا ثراه.
وأشارت السفارة في بيان 
إلى أن السجل سيبقى مفتوحا 
ملدة ثالثــة أيام، موضحة انه 
في ظل اإلجراءات االحترازية 
املتبعــة للوقاية من تفشــي 
ڤيــروس كورونــا وامتثــاال 
ملعاييــر الصحــة والســالمة 
الســفارة  ســيقتصر تلقــي 
العزاء على رؤســاء البعثات 
الديبلوماســية واملنظمــات 
والوكاالت اإلقليمية والدولية 
املتخصصــة املعتمديــن لدى 

جمهورية مصر العربية، كما 
تتلقى السفارة التعازي عبر 
رســائل البريــد االلكترونــي 
والبرقيات واالتصال الهاتفي.

براغ

وفتحــت ســفارتنا فــي 
التشــيك ســجل التعازي في 

وفاة سمو األمير الراحل.
وقال سفيرنا لدى جمهورية 
التشيك راشد الهاجري في بيان 
صحافــي إن ســجل التعازي 
سيبقى مفتوحا ملدة ثالثة أيام 
في مقر السفارة الكويتية في 
العاصمة براغ، مناشدا املعزين 
االلتــزام باإلجراءات الوقائية 

ملواجهة ڤيروس كورونا. 
باريس

كما أعلنت سفارة الكويت 
في فرنسا فتح باب العزاء في 
وفاة الراحل الكبير طيب اهللا 

ثراه.
وقالت الســفارة في بيان 
إن باب العزاء سيبقى مفتوحا 
في مقــر الســفارة حتى يوم 
اجلمعــة، داعيــة املعزين الى 
االلتزام باإلجراءات الوقائية في 
ضوء تفشي ڤيروس كورونا.
وأضــاف البيان انه «أخذا 
التطــورات  بعــني االعتبــار 
املتعلقــة بتفشــي ڤيــروس 
كورونا فإنــه باإلمكان كذلك 
توجيه رســائل التعازي عن 
طريــق البريــد اإللكترونــي: 
sec.parismofa.gov.kw أو عن 

طريق الهاتــف: ٠١٤٧٢٣٨٢٧٠ 
.«٠٦٧٠٦٧٣٨٣٤ -
روسيا 

أعلنت سفارتنا في روسيا 
االحتادية فتح سجل التعازي 
بوفاة سمو األمير الراحل طيب 

اهللا ثراه.
وناشدت السفارة في بيان 
املعزين الراغبني في احلضور 
شخصيا االلتزام باإلجراءات 
الوقائيــة ملواجهــة ڤيروس 

كورونا.
وذكر البيان ان الســفارة 
تتقبل التعــازي كذلك بكافة 
وســائل االتصــال التقليدية 

واإللكترونية املتاحة.
وعلــى صعيد متصل قال 
سفيرنا لدى روسيا االحتادية 
عبدالعزيز العدواني ان سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد صاغ مدرســة الوفاء 
والوطنية التي خرجت أجياال 

من رجال الكويت.
العدوانــي عــن  واعــرب 
لألســرة  تعازيــه  خالــص 
احلاكمة واحلكومة والشعب 
الكويتي برحيل األمير الذي 
بــذل كل جهده مــن اجل رفع 
مكانة الكويت وترسيخ السلم 
والوفــاق فــي البــالد ودفع 
التطــور االقتصادي  عجلــة 
واإلنســاني  واالجتماعــي 
والعلمــي فيهــا، الفتا إلى ان 
الكويــت فــي عهــده ارتقــت 
درجــات على ســلم التطور 
احلضاري والعمراني وحتولت 
لواحــة امــن وســالم وقبلة 
لتســوية األزمــات اإلقليمية 
وخلق احللول للنزاعات إلى 
عصفت باملنطقة في السنوات 

األخيرة.
وأشار إلى ان حكمة األمير 
السياســية  الراحل ودرايته 
والديبلوماسية التي تبلورت 
خالل عقود من العمل الدؤوب 
جعلــت منــه مرجعــا فــي 
البحث عن حلول للمشــاكل 
املستعصية وشخصية جامعة 
حتظى باالحتــرام والتقدير 
واملصداقيــة على املســتوى 
الدولــي وداعيــة ال يكل وال 
ميل للعدل واالنصاف واملودة.

أكدت أن سموه كان صانعاً للسالم ومبادراً لرأب الصدع وحريصاً على ترسيخ قيم العطاء واألعمال اخليرية

للتعازي في وفاة فقيد الكويت 
والعالم وذلك مبقر الســفارة 

في العاصمة تونس.
وقالت الســفارة في بيان 
ان ســجل التعازي ســيبقى 
مفتوحا ملدة ثالثة أيام، داعية 
املعزين الى االلتزام باالجراءات 
الوقائيــة ملواجهــة ڤيروس 

كورونا. 
األردن 

 من جانبها، فتحت سفارتنا 
فــي االردن ســجل التعازي، 
مؤكدة في بيان أنه ســيبقى 
مفتوحا ملدة ثالثة أيام وحتى 
يوم اجلمعة في مبنى السفارة 

الكويتية بالعاصمة عمان.
الراغبني  ودعت املعزيــن 
فــي احلضــور الــى االلتزام 
باالجراءات الوقائية ملواجهة 
ڤيــروس كورونــا، مشــيرة 
الــى امكانية توجيه رســائل 
عبــر  الكترونيــا  التعزيــة 
البريد االلكتروني للســفارة 
أو   amman.secmofa.gov.kw
هاتفيا عبر االتصال على الرقم 

.٠٠٩٦٢٥٦٧٥١٣٥
قبرص

من ناحيتها، أعلنت سفارة 
الكويت فــي قبرص عن فتح 
سجل للتعازي في وفاة الفقيد 
الكبير وذلك مبقر السفارة في 

نيقوسيا.
وقالت السفارة في بيان ان 
سجل التعازي سيبقى مفتوحا 

املباركي: مدرسة عاملية باإلنسانية
نعى رئيس الديوان الوطني حلقوق االنسان الكويتي السفير 
جاسم املباركي املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة 

حافلة باإلجنازات على املستوى العربي واالسالمي والعاملي.
وأوضح املباركي أن تتويج الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه أميرا لالنسانية في يوم مشهود من قبل منظمة األمم املتحدة 
يعتبر شهادة عاملية لقائد حكيم وصاحب مدرسة سياسية حكيمة 

تنتهج السلم في النظر لكثير من الشؤون.

وأضاف أن املغفور له بإذن اهللا تعالى أرسى دعائم السالم 
والتنمية في العديد من الدول بفضل وساطاته الناجحة وساهم 
في ترسيخ أسس العيش الكرمي لكثير من الشعوب بفضل الدعم 
الالمحدود لقضايا التنمية املستدامة، قائال: نعزي أنفسنا جميعا 
والشعب الكويتي الوفي وأسرة آل الصباح الكرام واألمة العربية 
وجميع شــعوب العالم بهذا املصاب اجللل، ونبتهل إلى الباري 
عز وجل أن يســكنه فســيح جناته وأن يتقبله بواسع رحمته 
ورضوانه وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد50

مسؤولون لـ «األنباء»: مآثر أميرنا ستبقى خالدة في ذاكرة األجيال

تقدم عدد من املسؤولني في 
الهيئات الرسمية واملؤسسات 
العامة بتعازيهم لرحيل سمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
رحمه اهللا، مستذكرين مآثره 
الكبيرة التي ســتبقى خالدة 
فــي الذاكــرة، معبريــن فــي 
تصريحــات لـــ «األنباء» عن 
مــدى حزنهم وأملهــم لرحيل 
قائــد العمل اإلنســاني ورمز 
اخلير وفقيد الكويت واألمتني 
العربية واإلســالمية والعالم 
أجمع، مشيدين في الوقت ذاته 
مبا قدمه سموه خالل مسيرة 
حياته احلافلة بالعطاء والتي 
جعلت من الكويت دولة يشار 

إليها بالبنان.
فــي البدايــة، نعى رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية م.احمد 
اجلســار األمير الراحل سمو 
الشيخ صباح االحمد، رحمه 
اهللا، قائال: هللا ما أخذ وله ما 
أعطى وكل شــيء عنده بأجل 

مسمى.
وأضــاف م.اجلســار: لقد 
فقدت الكويت اميرها وفقدت 
اإلنســانية قائدهــا، متقدمــا 
بخالــص العــزاء واملواســاة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد، وألسرة الصباح 
الكويتــي  الكــرام وللشــعب 
واألمتني العربية واإلسالمية، 
متوجها بالدعــاء إلى اهللا ان 
ينور له قبره ويوسع مدخله 
ويؤنــس وحشــته ويغفر له 
ويرحمه ويدخله اجلنة بغير 

حساب.
جمع األشقاء

بدوره، عزى وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز 
شعيب صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وأسرة 
آل الصبــاح الكرام والشــعب 
الكويتي بوفاة أمير اإلنسانية، 
وقال «إن الكويت واإلنسانية 
جمعاء فقدت رمزا كبيرا، كرس 
جهده في احلفاظ على استقرار 
وأمن املنطقة وتقريب وجهات 
النظر بني األشــقاء وجمعهم، 
فضال عن أعماله اإلنسانية التي 
امتدت إلى أصقــاع املعمورة 
كافة، لذا اســتحق عن جدارة 

تسميته أميرا لإلنسانية».
واســتذكر شــعيب بعضا 
من مآثر ســموه، رحمه اهللا، 
وأعماله اإلنسانية التي كانت 
نبراســا يستفيد منه اجلميع 
ونقتبــس من حياتــه الكثير 
من املواقف الكرمية واملبادرات 
املشرفة، وقد كانت له منزلة 
خاصة في قلوب أهل الكويت 
فهو والد اجلميع، ومصدر فخر 
واعتزاز لكل كويتي كون سموه 
راعيا ملســيرة اخلير والعمل 
اإلنســاني وصاحــب املواقف 
اإلنســانية النبيلــة، مشــيرا 
إلى ما كان لألمير الراحل من 
تأثيــر إيجابي في دعم العمل 
اخليري سواء على املستوى 

احمللي او الدولي.
وتابع شــعيب: رحم اهللا 
أميرنا الراحل وأسكنه فسيح 
جناته وألهمنا جميعا الصبر 
العــزاء  والســلوان وحســن 
ســائلني املولى عــز وجل أن 
يعــني صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، في إكمال مسيرة 
العطــاء واخليــر واالزدهــار 
للوطن الغالي وهو خير خلف 

خلير سلف.
مكانة متميزة

من جهته، قال وكيل وزارة 
العدل عمر الشرقاوي: ان العالم 
بوفاة صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا تعالــى، فقد قائدا حكيما 
ورمزا كبيرا لإلنسانية والعطاء 
والتاريــخ الناصع بكثير من 
مختلــف  علــى  اإلجنــازات 

األصعدة.
لـــ  الشــرقاوي  وأضــاف 
«األنباء»: ان مســيرة سموه 
رحمــه اهللا، زاخــرة بالعمل 
اإلنساني واخليري، الذي كان 
له أثر بالغ علــى جميع دول 
العالم، إذ رسخت هذه األعمال 
الكرميــة مــن ســموه، مكانة 
الكويت بني الدول، ووضعتها 
في موقعها الالئق واملناسب، 
مؤكدا ان رحيل هذا الشخصية 
العظيمة خسارة فادحة لألمتني 
العربية واإلسالمية واإلنسانية 

بشكل عام.
وأضاف، نتقــدم إلى مقام 

سيدي صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد، وآل 
الكــرام والشــعب  الصبــاح 
الكويتي بكافة أطيافه، بخالص 
املواساة، بهذا املصاب اجللل، 
وندعو اهللا القدير ان يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
راية خفاقة

من جهته، عبر وكيل وزارة 
األشــغال العامة م.اســماعيل 
الفيلكاوي عن خالص احلزن 
واألســى برحيل سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا تعالى، قائال: بقلوب مؤمنة 
بقضاء اهللا وقدره ننعى جميعا 
فقيدنا الغالي أمير اإلنسانية 
سمو األمير.. ربان السفينة.. 
قائد املسيرة.. محقق نهضتنا 
احلديثة.. الــذي أفنى حياته 
في خدمة وطننا الغالي، وكان 
كآبائه وأجداده الذين لم تلن 
لهــم عزمية لرفع راية وطننا 
احلبيــب خفاقــة عاليــة في 
العاملني، والذين بذلوا الغالي 
والنفيس حلماية وطنهم وعزة 

مواطنيهم ورفاهية شعبهم.
وإزاء هــذا املصــاب األليم 
ال نقــول إال ما يرضــي ربنا، 
(إنــا هللا وإنا إليه راجعون)، 
داعني املولى سبحانه وتعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 
يغسله باملاء والثلج والبرد، 
وان يســكنه فســيح جناته، 
فهو سبحانه ولي ذلك والقادر 
عليــه.. و(إنــا هللا وإنــا إليه 

راجعون). 
نهضة شاملة

من جهته، نعى مدير عام 
الهيئــة العامــة للمعلومــات 
املدنية مســاعد العسعوسي 
ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد سنوات طويلة 
من العطاء ونشــر اخلير في 
بالده وجميع بالد املســلمني 
حتــى توج رحمــه اهللا بلقب 
أمير اإلنسانية، ونسأل املولى 
عز وجل أن يتغمده بواســع 
رحمته وأن يســكنه فســيح 
الكويــت  جناتــه وان يلهــم 
وأهلهــا وأســرة آل الصبــاح 
جميل الصبر والسلوان، وال 
شــك ان مصاب اهــل الكويت 
والعالــم أجمع مصــاب جلل 
ولكن ال راد لقضاء اهللا، رحم 
اهللا فقيدنا الغالي فقد شهدت 
الكويت منذ تولي سموه حكم 
البالد نهضة شاملة على جميع 
االصعدة الداخلية واخلارجية 
قائدا للعمل االنساني صاحب 
اجلهود الكبيرة والعمل الدؤوب 
وااليادي البيضاء التي مدت في 
جميع بقاع االرض من مشارقها 
الى مغاربها، حيث عمل دون 
كلل او ملل على تقوية اواصر 
الصداقة واحملبة والتقارب بني 
جميع الشعوب محبا لتماسك 

االمتني العربية واالسالمية.
نسأل اهللا العلي القدير ان 
يتقبله قبوال حسنا وأن يسكنه 
أعالــي جنانه مــع الصديقني 
والشهداء وان يجزيه عنا وعن 
جميع املســلمني خير اجلزاء، 
كما نرجو من اهللا أن يســدد 
خطى أميرنا صاحب الســمو 
الشيخ نواف األحمد حفظه اهللا 
ورعاه وينيــر طريقه بقيادة 
الكويت وشــعبها على النهج 
الصالح كما عرف عنه باحلكمة 
والدراية فهو خير خلف خلير 

سلف.
األب احلنون

بدورهــا، توجهــت مديرة 
ادارة العالقــات العامــة فــي 
«القوى العاملة» اسيل املزيد 
بالتعزيــة لالســرة وعمــوم 
الكويتــي، قائلــة:  الشــعب 
فقدنا برحيل صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
االب احلنــون احملــب لوطنه 
واالنســانية جمعــاء بوفاته 
خســرنا قائدا قــل نظيره اذ 
الكويــت والعالــم  خســرت 
العربي واالسالمي بوفاة سمو 
امير االنســانية قائدا مميزا، 
البشــرية جمعاء  وخســرته 
وال نقــول في مصابنــا اال ما 
يرضي اهللا عز وجل (انا هللا 
وانــا اليه راجعــون)، رحمك 
اهللا يــا قائدنــا وابونا وامير 
االنسانية وستبقى بصماتك 
راســخة فــي كل بقاع االرض 
شــاهدة علــى عملــك الطيب 

والدنا واسكنه فسيح جناته.
أمير الديبلوماسية

ورفــع أمني عــام املجلس 
االعلــى للتخطيــط د.خالــد 
مهــدي أحر التعازي الى مقام 
صاحب السمو االمير الشيخ 
نواف االحمد بوفاة املغفور له 
باذن اهللا تعالى سمو الشيخ 
صباح االحمد، رحمه اهللا، كما 
تقدم بخالص العزاء الى أسرة 
آل الصباح والشعب الكويتي 
بوفاة أمير اإلنسانية وعميد 
الديبلوماســية، سائال املولى 
عز وجل أن يتغمده بواســع 
رحمته وأن يســكنه فســيح 
جناتــه وأن يلهمنــا جميعــا 

الصبر والسلوان.
واضاف مهدي: رحل والد 
اجلميــع الذي احــب الكويت 
فأحبتــه لكنه لــم يرحل عن 
ضمير االنســانية فقد ســطر 
عمالق الديبلوماسية والتنمية 
الدولية ورمز احلكمة والسالم، 
مشيرا الى ان سموه حمل على 
عاتقه هموم الكويت دون ان 
تغيب عن وجهه بسمة االمل 
التي ســتظل عالقة في اذهان 

ابنائه ما بقي الزمن.
واكد مهدي ان سمو االمير 
الراحل كــرس حياته خلدمة 
السالم واالستقرار في العالم 
وعبر بالبالد إلى بر األمان في 
أصعب الظــروف والتحديات 
اإلقليميــة والعاملية كما اولى 
اخلطــط التنمويــة في البالد 
جل اهتمامه مــن خالل رؤية 
ســموه كويت جديــدة ٢٠٣٥ 
والتــي ترتكــز علــى ركائــز 
تنموية حتقق ارتقاء الكويت 

الى مصاف الدول املتقدمة.
واشــار الى الدعــم الكبير 
لســمو االمير الراحــل لبناء 
الوطنــي وبيئــة  االقتصــاد 
االعمال والتي شهدت في عهد 
ســموه العديد من التطورات 
التــي ســتظل  واإلجنــازات 
حاضــرة وخالدة في الذاكرة، 
مضيفا ان سمو االمير الراحل 
عمل على تعزيز مكانة الكويت 
في مختلــف احملافل وبفضل 
توجيهاته الســديدة شــهدت 
الكويت خالل فترة حكمه نقلة 

نوعية في مختلف املجاالت.
تكاتف اجلميع

كذلك نعى مدير عام الهيئة 
العامة للقــوى العاملة أحمد 
املوســى ونــواب املدير العام 
بالهيئــة ببالــغ  والعاملــون 
احلــزن واألســى إلى شــعب 
الكويت والى األمتني العربية 
واالسالمية وإلى الدول الشقيقة 
والصديقــة وفــاة املغفور له 
والدنا البار ورائد نهضتنا سمو 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا وتغمده بواســع رحمته 
وأســكنه فســيح جناتــه مع 
األبرار والصاحلني والصديقني 
وحســن أولئك رفيقا وجزاه 
اجلزاء األوفى على ما قدمه من 
أعمال جليلة لوطنه وشعبه 
العربية واإلســالمية  وأمتــه 
بحكمتــه املشــهودة ورؤيته 
الثاقبة السديدة. وأشار املوسى 
إلى أن املرحلة املقبلة تتطلب 
التكاتف من جميع الكويتيني 
واملقيمني على أرض الكويت، 
داعيــا اهللا عز وجل أن يوفق 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، الستكمال مسيرة اخلير 
والبناء والتنميــة، وأن يدمي 
اهللا على سموه ثوب الصحة 
ومتام العافية، معاهدين سموه 
على بذل أقصى اجلهد والعطاء 
خالل املرحلة القادمة على هدى 
من آثار وإجنازات سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، وسبحان اهللا العلي 
املتفرد بالبقاء، إنا هللا وإنا إليه 

راجعون.
كفاءة واقتدار

بــدوره، قدم املديــر العام 
لالدارة العامة للطيران املدني 
م.يوســف الفــوزان التعزية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، وألسرة الصباح الكرام 
والشعب الكويتي الكرمي بوفاة 

فقيد األمة العربية واالسالمية 
املغفــور له بــإذن اهللا تعالى 
سمو الشــيخ صباح األحمد، 
الذي كان قائدا للعمل االنساني 
في العالم وقائدا متواضعا في 
بلــده، حيث أفنــى حياته في 
خدمة وطنه وشعبه واالمتني 

العربية واالسالمية.
وأضــاف م.الفــوزان: كان 
الراحــل الكبيــر، رحمه هللا، 
حكيمــا في القضايــا الدولية 
والعربيــة، حيث تقلد العديد 
من املناصب بكل كفاءة واقتدار، 
ســائلني املولى عــز وجل أن 
يســكنه فســيح جناتــه وان 
يلهمنا جميعا الصبر والسلوان 
على هذا املصاب اجللل، انا هللا 

وانا اليه راجعون.
بصمات واضحة

الرســمي  وقــال املتحدث 
العامــة للرعاية  للمؤسســة 
الســكنية م.ابراهيم الناشي: 
نعزي انفســنا والعالم اجمع 
بوفــاة ســمو الشــيخ صباح 
االحمد، رحمه اهللا، الذي كان 
والدا وقائدا شهد العالم اجمع 
بحكمته وانســانيته وعطائه 
وقــد اســتقبل اهــل الكويت 
خبر وفاة سموه ببالغ احلزن 
واألسى، مشيرا الى ان سموه 
كانت له بصماته الواضحة في 
املجال الديبلوماسي والسياسي 
واالنساني على مستوى العالم، 
وكان لسموه االثر الكبير بتقدم 
الكويت في جميع املجاالت، كما 
ان لســموه بصمات واضحة 
في املجــال اخلارجي بتطوير 
عالقــات الكويــت مــع الدول 
االخــرى ســواء العربيــة او 
اخلليجية او االوروبية. وتابع 
الناشي: ان سمو االمير الراحل 
كان احد قــادة الكويت الذين 
عملــوا علــى ترســيخ وحدة 
الصف واللحمة بني املواطنني، 
وكان قائدا حكيما كرس حياته 
فــي خدمــة شــعبه، الســيما 
ان فــي عهده شــهدت الدولة 
بروزا واضحا على مســتوى 
التنموية وستظل  املشــاريع 
اعماله واجنازاته راسخة في 
الوجدان، سائال املولى عز وجل 
ان يتغمده بواسع رحمته وان 

يسكنه فسيح جناته.
توحيد الصف

 أما مديرة إدارة العالقات 
العامة واإلعالم بالهيئة العامة 
للبيئة شيخة االبراهيم فقالت: 
تلقينا ببالغ احلزن واألســى 
خبر وفاة سمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، رحمه اهللا، 
وبهــذا النبــأ واملصاب اجللل 
نعزي انفســنا قبل ان نعزي 
ذوي الفقيد وأسرة آل الصباح 
الكرمية، حيــث اننا فقدنا أبًا 
الكثير  لإلنســانية له  وقائداً 
من املواقف اجلليلة مع شعبه 
وجميع دول وشعوب العالم.

وإننا برحيل أمير اإلنسانية 
نكــون قــد فقدنا أميــرا نافذ 
البصيــرة وشــخصية فــذة 
امتازت باحلكمة والشــجاعة 
في املواقــف الصعبة وزعيما 
كبيرا قضى حياته في خدمة 

بالده والعالم اجمع.
لقد أخلص طيلــة حياته 
لألمة وقضاياها والعمل الدائم 
على لم الشمل وتوحيد الصف 
إلعالء كلمة العرب واملسلمني.
ونســأل اهللا تعالــى أن 
يتغمــده بواســع رحمته، إذ 
كانــت لســموه مســاهمات 
عديــدة فــي حمايــة البيئــة 
وحتقيــق رؤيــة الدولــة في 
تســهيل دعم املشــاريع ذات 
الطابع البيئــي وعوملة املدن 
الذكيــة واالســتخدام األمثل 
للطاقــة املتجددة والتوســع 
في التوجه نحو التكنولوجيا 
احلديثة والصناعات املتجددة، 
مبا يتماشى مع خطة الدولة 
٢٠٣٥. وفــي اخلتام، نســأل 
اهللا أن يتغمد الفقيد الراحل 
سمو األمير بواسع رحمته وأن 
يسكنه فسيح جناته ويجزيه 
خير اجلزاء ملا قام به من صالح 
األعمال، سائلني اهللا أن يوفق 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، ملا يحبه ويرضاه 
وان يعينه على حمل األمانة.

عبّروا عن حزنهم وأملهم برحيل سموه وأشادوا مبواقفه الوطنية واإلنسانية

ومبادراتك اإلنســانية طوال 
مسيرتك، رحمك اهللا والهمنا 

الصبر والسلوان.
عزاء للجميع

ادارة  كمــا توجــه مديــر 
الكندري  االحــداث د.جاســم 
بالتعزيــة للشــعب الكويتي 
وبوفاة صاحب الســمو أمير 
االنسانية وفقيدها سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، قائــال: نعــزي انفســنا 
ونعــزي عائلــة آل الصبــاح 
الكويتــي  الشــعب  وعمــوم 
واالمة العربية واالسالمية وكل 
شعوب االرض لغياب صاحب 
السمو، رحمه اهللا، فقد فقدنا 
برحيله قائدا عظيما وزعيما فذا 
اتسم باحلكمة واالعتدال وبعد 
النظر والرأي الســديد، كرس 
حياته وجهــده خلدمة وطنه 
وأمته، والدعــوة إلى احلوار 
والتضامــن ووحــدة الصف 
العربي والدفاع عن قضايا أمته 
العادلة، ونبذ العنف والتطرف، 
وكان بحق أميرا لإلنســانية. 
كما شــهدت الكويت في عهده 
تقدما شامال في جميع املجاالت.

سائال اهللا تعالى أن يتغمد 
الراحل الكبير بواسع رحمته 
ومغفرته وأن يسكنه فسيح 
جناته مع الصديقني واألبرار 
ويجزيه خير اجلزاء عما قدم 
لوطنه وأمته، وأن يلهم األسرة 
الكرمية والشــعب  احلاكمــة 
الكويتــي واألمتــني العربيــة 
واإلسالمية الصبر والسلوان.

فقيد كبير

ادارة رعاية  توجه مديــر 
املسنني حمد اخلالدي بالتعزية 
للكويت بفقيدها الكبير سمو 
امير االنسانية قائال ان القلب 
ليحزن وان العني لتدمع واننا 
علــى فــراق امير االنســانية 
حملزونون، وبرحيل ســموه، 
رحمه اهللا، فقدت االنســانية 
اميرا قل نظيره وفقدنا قائدا 
حكيمــا محبا لشــعبه ولكل 
شعوب االرض، واجلميع يشهد 
لســموه، رحمــه اهللا، بالرأي 
السديد اجلامع لكل االصدقاء 
واالشقاء مبحبته وحرصه على 
االلتقــاء ونبذ اخلالفات مهما 

كانت، سائال سموه اهللا تعالى 
أن يتغمد الراحل الكبير بواسع 
رحمته ومغفرته وأن يسكنه 
فســيح جناته مع الصديقني 
واألبرار ويجزيه خير اجلزاء 
عمــا قدم لوطنــه وأمته، وأن 
يلهم األسرة احلاكمة الكرمية 
والشــعب الكويتي الشــقيق 
العربية واإلسالمية  واألمتني 

الصبر والسلوان.
كذلــك توجه مديــر ادارة 
بــوزارة  العامــة  العالقــات 
الشؤون عبداهللا احلمدان بأحر 
التعازي مبصاب الكويت اجللل 
والــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف االحمد وللشعب 
الكويتي واالمتني االســالمية 
والعربيــة، متضرعا إلى اهللا 
الباري ان يرحم اميرنا وابانا 
أمير االنســانية سمو الشيخ 
صباح االحمــد، وان يتغمده 
بواســع رحمتــه، فبوفاتــه 
خســرت الكويت واالنسانية 
الســند واألميــر، واليســعنا 
إال نقــول: إنــا هللا وإنــا إليه 

راجعون.
مصاب جلل

من جانبه، تقدم مدير ادارة 
احلضانة العائلية عبداللطيف 
البلوشي بخالص العزاء إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، وإلى أســرة الصباح 
والشعب الكويتي بوفاة أمير 
اإلنسانية وقائد الديبلوماسية 
الشيخ صباح األحمد، تغمده 
اهللا بواســع رحمته وأسكنه 
فسيح جناته، سائال املولى عز 
وجل أن يلهمنا جميعا الصبر 

والسلوان.
كما اســتذكر البلوشي في 
هذا املصاب اجللل ما شــهدته 
الكويــت في عهد ســموه من 
تطــورات وإجنــازات، والتي 
ســتظل حاضــرة وخالدة في 
الذاكرة، وفــي جميع احملافل 
احمللية والعربيــة والدولية، 
وبفضل توجيهاته الســديدة 
شــهدت الكويت خــالل فترة 
حكمــه نقلة نوعيــة بني دول 
نحــن  اهللا  وبــإذن  العالــم 
مســتمرون بالعمــل لتحقيق 
رؤيته، رحمه اهللا، بأن تكون 

الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
وفي اخلتام دعا البلوشي 
الشــعب الكويتــي واألمتــني 
إلــى  اإلســالمية والعربيــة 
رفع أيديهــم للدعاء بالرحمة 
الكبيــر،  واملغفــرة للراحــل 
ســائلني اهللا العلي القدير أن 
يتغمده بواســع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته.
بدورها، توجهــت مراقب 
االعالم بالهيئة العامة لشؤون 
ذوي االعاقة ضحى اخلميس 
بأحــر التعازي الــى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد وألســرة آل الصباح 
والشعب الكويتي لوفاة امير 
الشــيخ صبــاح  االنســانية 
األحمد، رحمه اهللا، الذي حمل 
خالل مســيرته هموم الوطن 
واملواطــن واالمة االســالمية 
واالنسانية وسعى في احملافل 
الدوليــة للتخفيف عن كاهل 
الدول الفقيرة وإسقاط الديون 
عنها وإبعاد املدنيني عن ويالت 
احلروب، رحمــك اهللا اميرنا 
وابنا الشــيخ صبــاح رحمة 
واسعة، واسكنك فسيح جناته 
وغفــر لك وعظــم اهللا اجرنا 
بوفاتك، واحسن اهللا عزاءنا 
أهل الكويت وعظم اهللا أجرنا.

رعاية ذوي اإلعاقة

وكذلك توجهت املدير العام 
للهيئة العامة لشــؤون ذوي 
العوضي  االعاقــة د.شــفيقة 
بتعازيها القلبية باسمها وباسم 
األبناء من ذوي االعاقة وجميع 
العاملني في الهيئة الى صاحب 
الســمو االمير الشــيخ نواف 
االحمــد وألســرة آل الصباح 
الكويتــي واالمــة  والشــعب 
العربية واالسالمية بوفاة أمير 
اإلنسانية وعميد الديبلوماسية 
سمو الشــيخ صباح األحمد، 
تغمــده اهللا بواســع رحمته 
وأسكنه فسيح جناته وألهمنا 

جميعا الصبر والسلوان.
وبينت العوضي ان الفقيد 
الراحل غال على قلوب األبناء 
من ذوي االعاقة، حيث انه كان 
قــد وضــع قضاياهــم نصب 
عينيه لتقدمي األفضل دائما لهم.

بدوره، توجه نائب املدير 
التعليمــي  للقطــاع  العــام 

والتأهيلــي بالهيئــة العامــة 
لشــؤون ذوي االعاقــة انور 
االنصاري بالتعزية للشــعب 
الكويتــي والعاملــني العربــي 
واالسالمي قائال: إن العني لتدمع 
وان القلب ليحــزن وإنا على 
فراقك يا شيخنا ووالدنا صباح 
االحمد حملزونون وإنا هللا وإنا 
إليه راجعون، وإننا ننعى ببالغ 
احلزن أبا حنونا جمعنا دوما 
حتت ذراعيه وحمل في قلبه 
هموم األمة اإلسالمية، وال منلك 
امام هــذا املصاب اال أن ندعو 
املولى عز وجــل «اللهم تقبل 
والدنا وشيخنا صباح االحمد 
اجلابر الصباح بقبول حسن».

إجنازات وتطوير

كما تقدمــت نائب باالنابة 
مديــر عــام قطــاع اخلدمات 
النفسية واالجتماعية هنادي 
املبيلــش بأحر التعــازي الى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد، والى آل الصباح 
والشعب الكويتي بوفاة سمو 
الشيخ صباح االحمد، رحمه 

واسكنه فسيح جناته.
وقالت املبيلش: لقد فقدت 
الكويت وباالخص ذوي االعاقة 
برحيل ســموه االب والسند، 
وخسرت االنســانية أميرها، 
موضحــة ان اعمــال ســموه 
وإجنازاته، في التطوير ستبقى 
خالــدة رحمــه اهللا وألهمنــا 

الصبر.
كذلك تقدمــت نائب املدير 
العام لقطاع الشــؤون املالية 
واالدارية باالنابة وفاء احملنا 
بالتعزيــة لصاحــب الســمو 
االمير الشــيخ نواف االحمد، 
وإلى احلكومــة ولعموم اهل 
الكويــت حكومــة وشــعبا 
ولالسرة احلاكمة في مصابنا 
اجللل برحيل امير االنسانية، 
رحمه اهللا، فقد ترجل فارس 
العمــل االنســاني عن صهوة 
جواده تــاركا بصمات اياديه 
البيضاء في ارجاء املعمورة.

رحل من أعطى لالنسانية 
اســمه، فاليوم ادمعت قلوبنا 
قبــل العيــون ورحــل القائد 
والوالد االنسان، وكل من عرف 
سموه اشاد به، فهو التواضع 
واحلكمة واخليــر، رحم اهللا 

اخلالد: األمير الراحل كان قائدًا فذًا  ومدرسة في القيادة الرشيدة
أكد املستشــار بالديوان األميري الشــيخ محمد اخلالد أن 
فقيد الكويت واألمتني العربية واإلسالمية والعالم أجمع األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، كان قائدا فذا فريدا 
ومثل بتجربته اإلنســانية والعملية مدرسة كبرى حتتذي بها 
األجيال في القيادة الرشــيدة واحلكيمــة واألبوية في ميادين 
العمل والسالم واخلير. وقال الشيخ محمد اخلالد في تصريح 
صحافي: إن األمير الراحل، رحمه اهللا، بحنكته وحكمته وطبيعته 
اخليــرة واملعطاءة والعمل الدؤوب املســتند الى حبه للكويت 
وأهلها خلف إرث خير كبيــرا زاخرا، وقدم منوذجا أمثل في 

القيادة والبذل والعطاء.

وأضاف: إن مواقف الراحــل ومبادراته ومنجزاته الوطنية 
ستبقى ماثلة في الوجدان محليا وعامليا، خصوصا أياديه البيضاء 
التي امتدت حول العالم بكل ما حفل به تاريخ األمير الراحل من 
مواقف إنسانية عظيمة جعلت الكويت تتبوأ مكانتها في الصدارة 

إقليميا ودوليا وفي شتى املجاالت.
وقــال اخلالد: إن اآلمال اليوم في الكويت ولدى أهلها كافة 
معقودة على صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، في إكمال مسيرة العطاء واخلير والنماء واالزدهار للوطن 
الغالي وهو خير خلف خلير ســلف وصاحب التجربة الطويلة 
واملجربة في ميادين العمل واملسؤولية في خدمة الكويت وأهلها.

فريق العمل
أسامة أبو السعود - بشرى شعبان - فرج ناصر - دارين العلي 

- عاطف رمضان - عادل الشنان

اجلسار: الكويت فقدت أميرها واإلنسانية قائدها

شعيب: الكويت واإلنسانية جمعاء فقدت رمزًا كبيرًا

الشرقاوي: مسيرة زاخرة بالعمل اإلنساني واخليري

العسعوسي: أيادي سموه البيضاء وصلت العالم

العوضي: الفقيد الراحل غاٍل على قلوب ذوي اإلعاقة

مهدي: رحل أمير الديبلوماسية والتنمية ورمز السالم

املوسى: رحم اهللا أميرنا قائد نهضتنا ورمز تقدمنا  

الفوزان: الراحل كان حكيمًا في القضايا الدولية والعربية

اخلالدي: اجلميع يشهد لسموه بالرأي السديد

الناشي: بصمات سموه واضحة ديبلوماسيًا وإنسانيًا



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
51 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

غريب: شعلة نور وحكمة العالم
أسامة دياب

قال النائب البطريركي للروم الكاثوليك في الكويت واخلليج العربي 
األرشــمندريت بطرس غريب ناعيا ســمو األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد: خسرنا األب الذي حضن اجلميع دون تفرقة خسرنا األخ، الذي 
رافق الصغير والكبير خســرنا «السند» الذي كانت الكويت وكل أبنائها 
واملقيمني بها يتكئون عليه، خسرنا حكيم اخلليج والعرب خسرنا «أب 
اليتيم والفقير» و«حاضن الغريب» و«الداعم االول» لإلنسان خسرنا أمير 
احملبة والعطاء. وتابع غريب: كيف لي أن أنسى احتضانك لي ولكنيستي 
ولكل الكنائس، فمنك تتعلم القادة الكبار احترام اآلخر ببعده االنساني.

محافظ األحمدي: 
أدى رسالته السامية على أكمل 

وجه جتاه وطنه وأمته
نعى محافظ األحمدي الشــيخ فواز اخلالد ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد «قائد العمل اإلنساني» ورمز 
احلكمة وفقيد الكويت واألمتني العربية واإلسالمية واإلنسانية 

جمعاء.
وقال اخلالد في نعيــه: بقلب مؤمن بقضاء اهللا وقدره، 
يعتصــره وقلــوب اجلميع األلــم، ال يســعني إال أن أعرب 
باألصالة عن نفسي وباسم إخواني أهالي وقاطني محافظة 
األحمــدي عن بالغ احلزن واألســى لوفــاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى، ســمو األمير الوالد الشيخ صباح األحمد «قائد 
اإلنسانية»، سائلني املولى السميع املجيب أن يتغمد سموه 
بواسع رحمته ويجعل الفردوس األعلى نزله، ويلهمنا وأهل 
الكويت واملقيمني على ثراهــا الطاهر وجموع محبيه على 
امتداد األمتني العربية واإلســالمية والعالم بأســره الصبر 

والسلوان.
وتابع: عزاؤنا في مصابنا اجللل مسيرته احلافلة بالبذل 
والعطاء والتي كرس حياته وأدى رسالته السامية خاللها 
علــى أكمل وجه في خدمة وطنه وأمته والبشــرية قاطبة، 
ونبتهــل إلى الباري جلت قدرته بأن يشــمل بحفظه كويت 
اخلير املركز اإلنساني العاملي ويدمي عليها نعمة األمن واألمان 
والرخاء، وتواصل مســيرة العطاء والنماء اإلنســاني على 
الصعد كافة وفي شــتي بقاع العالم، في ظل قيادة صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد سدد اهللا خطاه.

رعاة كنائس: قائد ملهم وشخصية ستبقى حية في وجداننا
أسامة أبوالسعود

عبر عدد من رعاة الكنائس القبطية عن 
عميــق حزنهم لرحيل ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، مؤكدين انه سموه قائد 
ملهم وشخصية ستبقى حية في وجداننا.

في البداية عبر قداسة البابا تواضروس 
الثاني بطريــرك الكرازة املرقســية مبصر 
وكل بالد املهجر عن خالص التعازي لفقدان 
الكويت أحــد قادتها العظام برحيل ســمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وقــال البابا تواضروس الثاني في بيان 
تلقت «األنباء» نســخة منــه: باألصالة عن 
نفسي وباإلنابة عن املجمع املقدس للكنيسة 
القبطية أقدم خالص التعازي لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وألسرة آل الصباح 
ولشعب الكويت الشقيق في الفقيد الكبير 
الذي منح بالده وشعبها عمره كله حيث امتد 
عطاؤه لنحو ٦٦ عاما حتمل فيها مسؤوليات 
عظام وقاد البالد خالل فترة حكمه إلى مرحلة 

مشرقة من مراحل النهضة وامتد عطاؤه إلى 
كثير من البلدان واملناطق وأسهم إسهامات 
بالغة في معاجلة العديد من القضايا الدولية 

وعرفناه رجل محبة وسالم.
وتابع: أكثر من نصف قرن من الزمان، كان 
يشرق سموه صباحا على العالم بابتسامته 
اللطيفــة، ناظرين ومنتظرين يده املمدودة 
بالســالم والعطاء إذ كان مبــادرا دوما بكل 
ذلك، فسموه أسس نهجا ديبلوماسيا متزنا 
ورصينا والتزم بقيم ومبادئ رفيعة وستبقى 
ســيرته واجنازاته حية فــي ضمير العمل 
الوطنــي واإلنســاني، متمنيــا أن تتجاوز 
الكويــت آالمها لفقدان ســموه وأن تواصل 
نهضتها في املرحلة القادمة بقيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، داعني له 

بالتوفيق والسداد.
العمل اإلنساني 

من جانبه، قال مطران القدس والكويت 
والشرق األدنى نيافة األنبا أنطونيوس إن 

الكويت فقدت رمــزا كبيرا من رموز العمل 
اإلنساني وأحد صقور السالم، وقد عرفناه 
راعيا للكثير من األنشطة اإلنسانية وعاشت 
البــالد فــي عهده فــي تقدم ومنــو وتآلف، 
وانســجمت فيه كل قيم العطــاء والتكافل 
اإلنســاني والتآخي، وعرفته البشرية كلها 
كأحد مفاتيح تغليب احلكمة والسمو على كل 
اخلالفات والتعاون واالنفتاح على اجلميع.
وأضاف األنبا أنطونيوس إن اإلجنازات 
التي حتققت في عصره تشــهد على حسن 
إدارته للبــالد وقد قدم منوذجا يحتذى في 
في التســامح وســيظل إرثه اإلنســاني في 
مكانة محترمة وعظيمة في تاريخ البشرية، 
كما قدم نيافته التعازي ألمير الكويت سمو 
الشــيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وإلى 

حكومة الكويت وشعبها الوفي.
قائد ملهم

 أما راعي الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
املصرية في الكويت القمص بيجول األنبا 

بيشــوي فقد عبر عن بالــغ حزنه لرحيل 
قائد ملهم وشخصية سيذكرها التاريخ بكل 
اخلير وستبقى حية في وجداننا باعتباره 
أحد صنــاع التاريخ، لقــد كان حديثه هو 
لغة البشرية، وسالمه هو سالم الشجعان، 
نحن جيل محظوظ ألننا رأينا وعشنا هذه 
الشخصية الفذة التي أحبها الكل ولم يختلف 

عليها أحد.
وذكر القمص بيجول أن سموه كان مثاال 
يحتذى وقد عمل وعلم وقدم الكثير وكان 
جبال شامخا ال يهتز، صاحب مبادئ جديرة 

أن تدرس في اجلامعات.
وزاد: لم ولن ميوت صاحب القلب الكبير 
والفكر املستنير، ونثق في رجاالت الكويت 
احلكماء أنهم ســوف يســيرون على نهج 
الســلف الصالح يكملــون الطريق بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
إن القلــب يدمى ألنه عــاش حبكم، والعني 
تدمــع ألنهــا رأت عملكم، فمــن ذا الذي ال 

يحبك؟ ال أحد.

محافظ حولي: 
العالم فقد زعيمًا عظيمًا

نعــى محافــظ حولي الشــيخ أحمد النــواف املغفور له 
مبشيئة اهللا تعالى سمو األمير الشيخ صباح األحمد، معتبرا 
أن فقدانه خسارة كبيرة للعالم لقيادته وحكمته في املجال 

الديبلوماسي والعمل اإلنساني.
وأكد الشيخ احمد النواف أن األمتني العربية واإلسالمية 
والعالم فقدوا زعيما عظيما وقائدا لإلنسانية، سجله حافل 
وعامر بالعطاء واإلجنازات في خدمة شعبه واألمة العربية 
واإلســالمية والعالم أجمع، كما أن ســموه - رحمه اهللا - 
اســتطاع بحكمته وحنكته وسياســته املعهودة أن يكسب 
حب واحترام اجلميع، والوقوف مع احلق في جميع امليادين 
ومساعدة الشعوب احملتاجة واملنكوبة في جميع أنحاء العالم 
والتي كانت لها الصدى اإليجابي محليا وعاملية ومنحه لقب 
«قائد العمل اإلنســاني»، وســميت الكويــت «مركزا للعمل 
اإلنساني» من قبل األمم املتحدة في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ تقديرا 
مــن املنظمة الدوليــة للجهود التي بذلها ســموه والكويت 
خدمة لإلنســانية، كما منح ســموه في ١٩ ســبتمبر وسام 
االستحقاق العسكري بدرجة قائد عام، من الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب، لدوره في حــل النزاعات بني الدول والعمل 

على تقريب وجهات النظر.
وتضرع الشــيخ أحمد النواف إلى اهللا سبحانه وتعالى 
أن يعني صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد على 
استكمال مســيرة البناء والنهضة والعطاء، معاهدا سموه 
بــأن نكون جنودا مخلصني خلدمة الكويت ورفعة شــأنها 

والدفاع عن ترابها.

منتسبو «امللتقى اإلعالمي» 
ينعون راعيه وداعمه منذ انطالقته

نعى امللتقى اإلعالمي العربي في بيان صادر صباح أمس سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد عقب وفاته عن عمر ناهز ٩١ عاما.

وجاء البيان الذي صدر باســم جموع اإلعالميني املنتســبني للملتقى 
من العالم العربي مستذكرا مواقف صاحب السمو الراحل في دعم اإلعالم 
واإلعالميني من خالل مناصبه املختلفة التي توالى عليها خالل مسيرته 
املهنية، حيث استرجع العديد من اإلعالميني بعضا من املواقف والذكريات 
مع ســمو األمير الراحل. ونعــى األمني العام للملتقــى اإلعالمي العربي 
الزميل ماضي اخلميس «راعي الدار» سمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
مشيرا الى أن سموه كان راعي امللتقى اإلعالمي العربي وداعمه وصاحب 
الفضــل في وجوده منذ انطالقته في ٢٠٠٣، مشــيرا إلى أن الفقيد عرف 
بإنســانيته وحرصه على دعم فعاليات وأنشــطة امللتقى منذ انطالقته، 
مبينا انه كان حريصا على إقامته بشكل سنوي. وأكد اخلميس أن سمو 
الفقيد الكبير عرف بحنكته الديبلوماسية التي صقلت على مدار أكثر من 
٦٠ عاما كان لها عظيم األثر في تلقيبه بقائد العمل اإلنساني، فضال عن 
نشر السالم وإعالء مبادئ الدميوقراطية وحرية الرأي والتعبير، حيث 
عني سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد وزيرا لإلرشاد واألنباء في 

احلكومة األولى، وهو أول وزير إعالم في تاريخ الكويت.



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد52

مسؤولو اجلمعيات اخليرية: األمير الراحل سّطر بحكمته احلياد 
في العمل اخليري واإلنساني فحظي باحترام الشعوب واألمم

ليلى الشافعي

نعى عدد من اجلمعيات 
اخليرية املغفور له بإذن اهللا 
تعالى سمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، مؤكدة أن 
الكويت فقدت برحيله اكبر 
الداعمــني للعمــل اخليري 

واإلنساني.
جمعية النجاة

ففي البداية نعت جمعية 
النجاة اخليرية إلى الشعب 
الكويتي، واألمتني العربية 
واإلسالمية، وكافة شعوب 
العالم املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
وصــرح رئيس مجلس 
إدارة جمعية النجاة اخليرية 
أحمد ســعد اجلاســر بأن 
مصاب الكويت جلل وعظيم 
في وفاة سمو األمير، داعيا 
اهللا ســبحانه وتعالــى أن 
يتغمــده بواســع رحمته، 
وأن يلهم األســرة احلاكمة 
الكرمية والشعب الكويتي 

الصبر والسلوان.
وأضاف اجلاســر: كان 
الشيخ صباح قائدا إنسانيا 
بحق أحب شــعبه، وبادله 
شعبه حبا بحب، كما حظي 
باحترام وتقدير الشعوب 
العربية واإلسالمية والعالم 
كله، ولم يأت ذلك من فراغ 
بــل كان انعكاســا حلكمة 
وعقالنية سموه، ومواقفه 

اإلنسانية املشهودة.
وأكد اجلاسر: إن فقيدنا 
رحمــه اهللا تعالــى كان له 
دور كبير في متيز الكويت 
في اجلانب اإلنساني وكان 
طــوال حياته داعما للعمل 
واملؤسســات  اخليــري، 
اخليرية الكويتية، ونسأل 
اهللا أن يتقبل منه كل ما قدم 
للمستضعفني واحملتاجني 

حول العالم.
التعريف باإلسالم

بــدوره، تقدم مدير عام 
جلنــة التعريف باإلســالم 
باإلنابة عثمان الثويني بأحر 
التعازي وأصدق املواساة 
ألهل الكويت جميعا واألمة 
اإلسالمية والعربية والعالم 
أجمع فــي وفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد.
وقــال الثوينــي: شــهد 
العمل اخليري واإلنساني في 
عهد سموه نقلة نوعية ونال 
رحمه اهللا لقب قائد العمل 
اإلنســاني والكويت مركزا 
للعمل اإلنساني، وأصبحت 
الكويت األولــى عربيا في 
العمــل اخليري،  تصديــر 
كمــا اســتضافت الكويــت 
املؤمترات اإلنسانية العاملية 
العديدة منها مؤمترات إغاثة 
الشعب الســوري الشقيق 
والقارة األفريقية، وال ينسى 
العالم أجمع وقفة ســموه 
املشرفة جتاه دعم األشقاء 
في فلســطني. هذا بجانب 
ســعيه احلثيث والصادق 
في نشــر وتعزيز الســالم 
واألمن مما أكسب الكويت 

ثقة العالم أجمع.
الثوينــي:  وأضــاف 

نزله ووسع مدخله واغسله 
باملاء والثلج والبرد، ونقه 
من الذنــوب واخلطايا كما 
ينقــى الثــوب االبيض من 

الدنس.
اللهم أبدله دارا خيرا من 
داره وأهــال خيرا من أهله 
وزوجــا خيرا مــن زوجه، 
اللهم أدخلــه اجلنة وأعذه 
من عذاب القبر وعذاب النار.

العون املباشر

وقالــت أســرة جمعية 
العــون املباشــر: إن العني 
لتدمــع وإن القلب ليحزن 
وإنــا علــى فراقــك صباح 
اإلنســانية حملزونون. لقد 
أحببــت اخلير ودعمت كل 
ســاع فــي طريــق اخلير، 
وجعلــت الكويت حاضنة 
العمل اخليــري االحترافي 
ومنارة اإلنسانية وخططت 
لبالدنا سياسة «يدنا للعون 
ممدودة» للكويــت وأهلها 
ولكل العالم ننعاكم رحمكم 
اهللا وأسكنكم فسيح جناته.

إعانة املرضى

وأضاف رئيس مجلس 
إدارة صندوق إعانة املرضى 
د.محمــد الشــرهان: ببالغ 
احلزن واألسى تنعى جمعية 
صندوق إعانة املرضى الى 
األمة العربية واالســالمية 
عامة، وإلى الشعب الكويتي 
خاصة وفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى أمير دولة الكويت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح رحمه اهللا وطيب 
اهللا ثــراه، وقــال: لقد فقد 
العالــم أجمــع والكويــت 
والعمل اخليري على وجه 
اخلصوص، علما بارزا من 
أعالم اخلير واإلنســانية، 
مشيرا الى أنه يرحمه اهللا 
كان ســندا لإلنسانية بعد 
اهللا عز وجل وداعما لقيمنا 
اإلنسانية وأعمالنا اخليرية، 
شهد بذلك القاصي والداني، 
وتوج ألجلها فقيدنا قائدا 
للعمــل اإلنســاني، ودعــا 
الشــرهان للوالد الفقيد أن 
يتغمده اهللا بواسع رحمته، 
وأن يجعل أياديه البيضاء 
في إغاثة املنكوبني ومساعدة 
اإلنسان ونشر السالم في 
موازين أعماله وأن يبيض 
بها صحائفه ويجزيه عليها 

خير اجلزاء.
مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني

كمــا نعى مركــز الكويت 
العمــل اإلنســاني  لتوثيــق 
«فنار» فقيد األمتني العربية 
العالــم  واإلســالمية ودول 
الصديقة قائد اإلنسانية سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد - 
رحمه اهللا وطيب ثراه - وقال 
رئيس املركز د.خالد الشطي 
إن وفاة ســموه مصاب جلل 
أحزن أهل الكويت على فراق 
والدهم ال حاكمهم، كما أحزن 
دول العالــم ألنــه كان عميدا 
للديبلوماسية، عمل فيها ألكثر 
من أربعني عاما، وكان داعيا 
للسالم واحملبة بني اجلميع، 
ومحافظا على عالقة معتدلة 
مع كل الدول، ومســاهما في 
مناصرة املظلومني واملنكوبني.
وأضاف الشطي إن العني 
لتدمــع، وان القلــب ليحزن 

جعل الكويت واحة للعمل 
اإلنســاني واإلغاثي للدول 
التــي تعرضــت للكوارث 

الطبيعية.
جمعية اإلصالح

من جانبه، تقدم رئيس 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
اإلصالح االجتماعي د.خالد 
املذكــور بخالــص العــزاء 
وصــادق املواســاة الى آل 
الصباح الكرام وإلى الشعب 
العربي  الكويتي والعالــم 
واإلسالمي، في وفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالي ســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
ســائال املولى عز وجل أن 
يتغمــده بواســع رحمتــه 
ويدخلــه الفردوس األعلى 

من اجلنة.
وقال املذكور: لقد كانت 
مســيرة حياتــه يرحمــه 
اهللا نبراسا يســتفيد منه 
اجلميع ونقتبس من حياته 
الكثير من املواقف الكرمية 
واملبــادرات املشــرفة، وقد 
كانت له منزلة خاصة في 
قلــوب أهــل الكويــت فهو 
والد اجلميع، ومصدر فخر 
واعتزاز لكل كويتي لكون 
سموه، داعيا ملسيرة اخلير 
والعمل اإلنساني وصاحب 
املواقف اإلنسانية النبيلة، 
مشــيرا الى امتــداد أيادي 
ســموه البيضــاء بالعطاء 
ومساندة الفقراء واملساكني 
واأليتام في أنحاء مختلفة 
من العالم مبا عكس الوجه 
واإلنســاني  احلضــاري 
لوطننا احلبيــب الكويت، 
ووضع الكويت في مكانها 

الالئق بني دول العالم.
وأضاف: فقدت الكويت 
والعالم بوفاة سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد قامة 
دوليــة وإنســانية ورمزا 
عامليــا فــي مجــال العمــل 
السياســي والديبلوماسي 
املمتــد ألكثــر مــن نصف 
قرن، فهو صاحب املبادرات 
الدولية في الســعي لرأب 
الصــدع وفــض املنازعات 
بــني الــدول وبخاصة بني 
االشقاء باإلضافة الى دوره 
في نصــرة املســتضعفني 
ومواقفــه املشــرفة جتــاه 
قضيــة القدس وفلســطني 
ووقوفه الى جانب الشعبني 
والســوري  الفلســطيني 

والشعوب املنكوبة.
الرحمة العاملية

من جهته، قــال رئيس 
مجلس إدارة جمعية الرحمة 
العامليــة د.جاســم مهلهل 
الياسني: يرحل الكبار وتبقى 
أعمالهم شامخة شاهدة على 
عظمتهــم وجليــل قدرهم 
ومكانتهــم الســامية، وقد 
رحل عنا سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بعد أن وضع 
العمل اخليري الكويتي تاجا 
فوق الرؤوس وأوصله الى 
العامليــة برعايتــه يرحمه 
اهللا مسيرة العمل اخليري 
والعمل اإلنساني ومواقفه 
النبيلــة جتاه  اإلنســانية 
إغاثــة الشــعوب املنكوبة 
أيــادي ســموه  وامتــداد 
البيضاء بالعطاء ومساندة 
احملتاجني واملساكني واأليتام 

دعم استقرار الدول سياسيا 
واقتصاديــا واجتماعيــا، 
فضال عن سعي سموه رحمه 
اهللا احلثيث في مســاعدة 
احملتاجني في شــتى بقاع 
األرض، والسعي لـ «إحياء 
السالم» فاألحداث املتوالية 
وقضايــاه،  العالــم  فــي 
وفــي مقدمتهــا النزاعــات 
واحلروب ومواقف سموه 
املتزنة إضافة الى الكوارث 
الطبيعيــة التي حتدث في 
العالم أظهرت بشكل جلي 

حكمة وحنكة سموه.
من جانبه، تقدم مساعد 
العامــة  العالقــات  مديــر 
واإلعــالم في منــاء للزكاة 
والتنمية املجتمعية بجمعية 
االصــالح االجتماعي وليد 
الكنــدري بخالــص العزاء 
للكويت وشعبها في وفاة 
املغفور له بإذن اهللا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.
العمــل  أن  وأضــاف 
اخليري واإلنساني شهد في 
عهد سموه رحمه اهللا تطورا 
كبيرا وانتشارا واسعا من 
منطلق إميان سموه بنبل 
الرسالة اإلنسانية ودورها 
في إنقاذ األرواح، وحرصه 
على انتشــال الفقــراء من 
مســتنقع اجلهــل واملرض  
والعوز، وأوضح الكندري 
أن أيادي سموه رحمه اهللا 
البيضاء امتدت الى جميع 
أصقــاع العالــم ملســاعدة 
الشعوب الفقيرة وتخفيف 
معاناة املتضررين من  جراء 
الكوارث واألزمات اإلنسانية، 
مستذكرا توجيهات سموه 
لتنظيم حمالت أخرى إلغاثة 
ضحايا الزالزل والفيضانات 
واملنكوبــني فــي كل دول 

العاالم.
بلد اخلير

بــدوره، نعــى رئيــس 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
جمعية بلد اخلير ومبادرة 
اغنــاء التابعــة للجمعيــة 
وفاة ســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمــد - رحمــه 
اهللا - معبريــن عــن بالغ 
احلــزن العميق الذي خيم 
على ميدان العمل اخليري 
والعاملــني فيه لهذا اخلبر 
األليــم ملا مثله ســموه من 
قيمــة إنســانية ومعطاءة 
وداعمــة للعمــل اخليــري 

الكويتي.
الراجحي  وقــال ســعد 
إدارة  مجلــس  رئيــس 
اجلمعية بلد اخلير: ببالغ 
الصبر واالحتساب، وبقلوب 
مؤمنة بقضاء اهللا وقدره، 
تلقينا في جمعية بلد اخلير 
نبأ وفاة سمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح أمير 
البالد وقائد العمل اإلنساني 
- رحمــه اهللا - والــذي 
وافته املنية فــي الواليات 
املتحدة االميركية إثر إجرائه 
فحوصات طبية، وبرحيله 
خســرت األمة االســالمية 
والعالم أجمع قائدا إنسانيا 
ورائــدا مــن رواد صناعة 

السالم في العالم.
الرعاية االسالمية

كما نعت جمعية الرعاية 

مبا يعكس الوجه احلضاري 
واإلنساني لوطننا احلبيب  
الكويت. وتوجــت أعماله 
اهللا  يرحمــه  اإلنســانية 
بتســميته مــن قبــل األمم 
املتحدة قائد العمل اإلنساني 
وتســمية دولــة الكويــت 
(مركــز العمل اإلنســاني) 
وهــذا التكــرمي مــن أعلى 
منظمة أممية وسام شرف 
الكويتي،  للعمل اخليــري 
وتتويــج ملســيرة اخليــر 
الكويتيــة والتي بدأت منذ 
عشرات السنني وساهمت في 
اإلغاثة اإلنسانية وتخفيف 
املعانــاة علــى العديد من 

شعوب العالم.
مــن جانبه، قــال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة واألمني 
العام فــي جمعية الرحمة 
العامليــة يحيــى العقيلــي 
«نعزي أنفسنا وأهل الكويت 
والعالم العربي واإلسالمي 
بوفاة قائد العمل اإلنساني 
املغفور له بإذن اهللا الشيخ 

صباح األحمد».
وقــال: لقــد اكتســبت 
الكويت في عهده يرحمه اهللا 
سمعة عاملية طيبة بكونها 
مــن أكثــر الــدول نشــاطا 
فــي مجال العمــل اخليري 
واإلنســاني، وتقديــرا ملــا 
قدمته الكويت من مساعدات 
وأعمال خيرية للمحتاجني 
واملتضرريــن فــي شــتى 
بقاع العالم، عمدت منظمة 
األمم املتحــدة الــى تتويج 
تلــك اجلهــود بتســميتها 
«مركزا للعمل اإلنســاني» 
وإطالق لقــب «قائد العمل 
اإلنساني» على سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابــر، هذا التكرمي يضع 
الكويت فــي مكانها الالئق 
بــني دول العالم، واعتراف 
مــن األم املتحــدة باملكانة 
العاملية لسمو أمير البالد، 
ففي عهد سموه يرحمه اهللا 
حتقق الكثير من اإلجنازات 
اإلنســانية الدولية باســم 
دولة الكويت والتي شاركت 
فيها جمعية الرحمة العاملية 
وأخواتهــا مــن اجلمعيات 
اخليرية، وأبرزها مؤمترات 
دعــم الالجئني الســوريني 
التي احتضنتهــا الكويت، 
والدعم املستمر إلغاثة غزة، 
وعشرات احلمالت اإلغاثية 

في مختلف دول العالم.
مناء للزكاة والتنمية

العــام  املديــر  وتقــدم 
في مناء للــزكاة والتنمية 
املجتمعية ســعد العتيبي 
آل  الــى  العــزاء  بخالــص 
الصباح والشعب الكويتي 
في وفاة املغفــور له بإذن 
اهللا ســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد، مشيرا الى 
أن العالم اليوم خسر رجال 
يتمتع مبكانة دولية وعربية 

كبيرة.
وأكد العتيبي أن رحيل 
الشــيخ صباح األحمد هو 
خســارة فادحة للكويتيني 
وللعاملني العربي واإلسالمي، 
ســمو  مبناقــب  مشــيدا 
األميــر الراحل والبصمات 
العديدة التي تركها سموه 
علــى املســتويني الداخلي 
واخلارجي وفــي مقدمتها 

االســالمية قائد اإلنسانية 
سمو الشيخ صباح األحمد 
وتقدمــت بخالــص العزاء 
ألســرة الصباح والشعب 
الكويتي واالمة االسالمية 
والعربية قاطبة، وإذ نعزي 
أنفسنا نستذكر مآثر الفقيد 
- رحمه اهللا - في احلفاظ 
على أمن الكويت ورخائها 
وتنميتهــا، وهــب حياتــه 
الكويــت وإعــالء  خلدمــة 
مكانتها في احملافل الدولية، 
كان داعيا للسالم ومعززا 
إقليميــا  الكويــت  مكانــة 

وعامليا.
وقالــت اجلمعيــة: كان 
رحمــة اهللا تعالــى داعما 
للعمل اخليري في كل مكان 
حتى استحق بجدارة لقب 
قائد اإلنســانية، لقد فقدت 
الكويت قائدا حكيما سديد 
الــرأي ضليعا بالسياســة 
محبــا للســالم، وان غاب 
عنا إال أن اجنازاته ستظل 
رمــزا ومســيرة للعطــاء 

والتضحية.
رحم اهللا أميرنا، داعني 
اهللا عز وجل أن يرزقه جزاء 
الصابرين، وأن يبدله دارا 
خيــرا مــن داره في جنات 
النعيم، ونسأل اهللا تعالى 
أن يعــني صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
على حمل األمانة وأن يسدد 
على اخلير خطاه، ويحفظ 
اهللا الكويت وشــعبها من 

كل مكروه.
معهد األندلس

من جهته، أرســل مدير 
معهد األندلــس في مدينة 
بفرنســا  ستراســبورغ 
مســعود بومعزة رســالة 
تعزية يقول فيها: عظم اهللا 
أجركم أهل الكويت وأبناء 
األمتني العربية واالسالمية 
فــي وفــاة الشــيخ صباح 
األحمد اجلابــر الصباح - 
رحمه اهللا رحمة واســعة 

وأسكنه فسيح جناته.
ملتقى الكويت

ونعت جمعيــة ملتقى 
الكويت قائلة: (إنا هللا وإنا 
إليــه راجعون وإنا لفراقك 
حملزونــون، تنعى جمعية 
ملتقى الكويــت وفاة قائد 
الشــيخ  العمل اإلنســاني 
صباح األحمــد رحمه اهللا 
تعالــى وغفر لــه، عزاؤنا 
للشــعب الكويتــي ولألمة 
ولإلنســانية  االســالمية 

جمعاء).
املنابر القرآنية

من جهتهم، قال أعضاء 
املنابــر القرآنية: عظم اهللا 
أجركم يا أهل الكويت بوفاة 
والدنا سمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابــر الصباح - 

رحمه اهللا رحمة واسعة.
البســيس  وتقدم أحمد 
نيابــة عــن أســرة مبــرة 
العوازم اخليرية بالعزاء، 

وقال:
إن قلوبنــا لتحزن وإن 
عيوننــا لتدمــع وإنا على 
فراق أميرنا الشيخ صباح 
األحمــد اجلابــر الصبــاح 
حملزونــون، اللهم اغفر له 
وارحمه واعف عنه وأكرم 

علــى فــراق الشــيخ صباح 
األحمد، لكن ال اعتراض على 
مشيئة اهللا وقدره، وعزاؤنا 
أن إجنازاته وأعماله الوطنية 
واإلنسانية باقية شاهدة على 
ذلــك وتفتخــر بهــا االجيال 
عبر التاريــخ، بعد أن أحدث 
في الكويــت نقلة نوعية في 
عملهــا اخليري واإلنســاني، 
الــدول  بــني  ورفــع رايتهــا 
عاليــة خفاقــة، حتــى وقف 
العالــم إجالال واحتراما لهذه 
الشخصية، فلم جتد منظمة 
األمم املتحدة أســمى من لقب 
«قائد اإلنسانية» لتطلقه عليه 
- رحمه اهللا، ولقد كانت كلمته 
في األمم املتحدة بعد تكرميه 
وصفــا لنهج دولــة الكويت 
فــي عملها اإلنســاني، حيث 
قال «ان دولة الكويت ســنت 
لنفســها منذ استقاللها نهجا 
ثابتا في سياستها اخلارجية، 
ارتكــز على ضــرورة تقدمي 
املســاعدات اإلنســانية لــكل 
البلــدان احملتاجة، بعيدا عن 
احملددات اجلغرافية والدينية 
والعرقية، انطالقا من عقيدتها 
وقناعتهــا بأهمية الشــراكة 
اجلمعيــات  وان  الدوليــة، 
اخليريــة الكويتية واللجان 
الشــعبية ســطرت صفحات 
من  الدعم املتواصل ملشاريع 
إنســانية عديــدة في آســيا 
وأفريقيــا أصبحت اآلن أحد 
العناوين البارزة أليادي اخلير 
التي يتميــز بها الكويتيون، 
كما كرمه البنك الدولي في ١٢ 
ابريل من العام املاضي لدوره 
التنمية االجتماعية  في دعم 
واالقتصادية وإحياء السالم 
علــى املســتويني اإلقليمــي 

والدولي.
عبداهللا النوري

من جهتهــا، نعت جمعية 
النــوري  الشــيخ عبــداهللا 
اخليرية ببالغ احلزن واألسى 
الى الشعب الكويتي واألمتني 
العربيــة واإلســالمية والدنا 
البار وقائد العمل اإلنســاني 
املغفور له بإذن اهللا الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
- رحمه اهللا - بعد مســيرة 
حافلة بالبذل والعطاء وخدمة 
الوطن واإلنســانية، سائلني 
اهللا تبارك وتعالى أن يتغمد 
الفقيــد بواســع رحمته وأن 
يسكنه فســيح اجلنان، وأن 
يحفظ بالدنــا من كل مكروه 
وسوء، وأن يجنبها الفنت ما 

ظهر منها وما بطن.
الهداية اخليرية

كما تقدم رئيس جمعية 
الهداية اخليرية بندر بن دليل 
بالنيابــة عنــه وعن أعضاء 
اجلمعيــة بخالص التعازي 
القلبية الى آل الصباح الكرام، 
وإلى األمة اإلسالمية والعربية 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، داعــني اهللا تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته، 
وأن يغفر له ويسكنه فسيح 
جناتــه، وأن ينزلــه منازل 
األبرار والصديقني، مشــيرا 
الى ما كان لســموه من دور 
مهــم في حل قضايــا الدول 
الشــقيقة والصديقــة وإلى 
رؤيته الثاقبة وآرائه السديدة 

وحكمته وحنكته.

أكدوا أن الكويت فقدت برحيله أكبر الداعمني للقضايا العادلة ومعاونة أصحاب احلاجات ومساعدة املعوزين

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد خالل لقائه وفد الهيئة اخليرية اإلسالمية

كان رحمــه اهللا يســابق 
فــي فعــل اخليرات ســرا 
وعالنيــة، وتشــهد بذلــك 
الكثيــر من املواقــف منها 
املعاناة الشــديدة التي مر 
بها الالجئون الســوريون 
فــي أحــد فصول الشــتاء 
القارص باملخيمات، إذ خرج 
سموه يدعو شعبه للمبادرة 
واملسارعة في دعم الالجئني 
السوريني والوقوف معهم 
فــي محنتهــم وكان أول 
املشــاركني، وفــي جلنــة 
التعريف باإلســالم ســّير 
رحلة عمرة املغفور لها بإذن 
اهللا تعالى الشيخة/ سلوى 
صبــاح األحمــد للمهتدين 
اجلدد واجلاليات املسلمة، 
وكلنا شــاهد ســموه وهو 
يكرم حفظة القرآن الكرمي 
ويحتفي بهم، وكذلك اهتمام 
ســموه بأبنائــه املواطنني 
الشــديد علــى  وحرصــه 
سالمتهم وراحتهم وتسير 
رحالت جويــة خاصة من 
أجل إجالء أبناء الكويت من 

شتى دول العالم.
البنك الكويتي للطعام

من جانبه، أعرب البنك 
الكويتــي للطعام واإلغاثة 
عن األســف وعميق حزنه 
للمصاب اجللل بفقد املغفور 
له بــإذن اهللا تعالى األمير 
الشــيخ صبــاح  الراحــل 
األحمد، رحمه اهللا، مؤكدا 
أنــه كان رحمــه اهللا قائدا 
للعمل اإلنساني واخليري 
فجميع أجناء العالم منذ أن 
بدأ مسيرة خدمته للكويت 
وأهلها، فقد كانت له منزلة 
خاصة في قلوب أهل الكويت 
فهو والد اجلميع، ومصدر 
فخر واعتــزاز لكل كويتي 
لكون سموه راعيا ملسيرة 
اخليــر وصاحــب املواقف 

اإلنسانية النبيلة.
رئيــس  نائــب  وقــال 
مجلس إدارة البنك الكويتي 
للطعام مشــعل األنصاري 
إن الكويــت اكتســبت في 
عهد أميرها الراحل الشيخ 
صباح األحمد، رحمه اهللا، 
ســمعة عاملية طيبة بأنها 
إحدى أكثر الدول نشاطا في 
مجال العمل اخليري، حيث 
قدمت الكويت في عهد سموه 
مســاعدات وأعمال خيرية 
للمحتاجــني واملتضررين 
في شــتى بقاع العالم، فقد 
عمدت منظمة األمم املتحدة 
إلــى تتويج تلــك اجلهود 
بتســميتها مركــزا للعمل 
اإلنســاني وتكــرمي األمير 
الراحــل بتســميته «قائدا 

للعمل اإلنساني».
األنصــاري:  وأضــاف 
لقــد كانت مســيرة حياته 
- يرحمــه اهللا - نبراســا 
اجلميــع  منــه  يســتفيد 
حياتــه  مــن  ونقتبــس 
الكثير من املواقف الكرمية 
واملبادرات املشرفة، مبينا 
أن املبــادرات التــي قامــت 
بها الكويت دفعت املجتمع 
الدولي إلى جمع املزيد من 
املساعدات بفضل جهود سمو 
أمير البالد، مما ساعد األمم 
املتحدة في القيام بوظيفتها 
اإلنسانية، الفتا إلى دوره 
اإلنســاني واإلغاثــي، مما 
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مساجد الكويت استقبلت جموع املصلني ألداء صالة الغائب على األمير الراحل
أسامة أبو السعود

استقبلت مساجد الكويت جموع املصلني 
ألداء صالة الغائب على سمو االمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد ولهجت األلسن بالدعاء 
بأن يتقبله اهللا في جنات النعيم وان يلهم 
اهله وذويه وجموع الشعب الكويتي وجميع 
محبيه في مختلف مشارق االرض ومغاربها 

الصبر والسلوان بهذا املصاب اجللل.
وأعرب املصلون عن بالغ حزنهم وتأثرهم 
الشديد بوفاة املغفور لهـ  باذن اهللاـ  الشيخ 
صباح االحمد، مؤكدين ان سموه كان قائدا فذا 
وحكيما حتى لقب سموه بـ«حكيم العرب» 
وقائد العمل االنساني في العالم اجمع ملواقفه 
التاريخية املشهودة واياديه البيضاء في كل 

مكان في العالم.
وكانت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
اصدرت امس تعميما إداريا رقم (١٤) لسنة 
٢٠٢٠ بشــأن أداء صالة الغائب على ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح ـ رحمه اهللا تعالى.
وجاء فــي التعميم الــذي اصدره وكيل 
االوقاف لقطاع املساجد محمد ناصر املطيري، 

وتلقــت «األنباء» نســخة منه: قــال تعالى
«يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي». تنعى إليكم وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصباح رحمــه اهللا تعالى وجعل 
اجلنة مثــواه، وتتقدم بأحــر التعازي إلى 
الكويــت قيادة وحكومة وشــعبا على هذا 

املصاب اجللل».
وتابع البيان «وعليه نوجه جميع أئمة 
املســاجد بأداء صالة الغائــب على املغفور 
لــه بإذن اهللا ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح اليوم(أمس) 
األربعاء ١٣ صفر ١٤٢٢هـ املوافق ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠م بعد صالة املغرب في جميع مساجد 
الكويت»، «سائلني اهللا تعالى مبنه وكرمه أن 
يتغمد الفقيد األمير الراحل بواسع رحمته 
وأن يوفق ســمو أمير البالد الشــيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح ـ حفظه اهللا ورعاه 
ـ ملا يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيته للبر 
والتقوى. وصل اهللا على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم».

املصلون: الراحل الكبير استحق لقب حكيم العرب وأمير اإلنسانية ملواقفه التاريخية املشهودة

الدعاء لسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

(قاسم باشا) جانب من املصلني يؤدون صالة الغائب  في احد مساجد البالد 
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جمعيات نفع عام: األمير الراحل قاد سفينة الوطن بكل حكمة وحنكة
عاطف رمضان ـ عبدالعزيز الفضلي

احتــاد  رئيــس  قــدم 
العرب ورئيس  املهندســني 
جمعية املهندسني م.فيصل 
العتــل أحــر التعــازي الى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد والـى أســـرة 
آل الصبــاح الكرمية لوفاة 
الراحل قائد اإلنسانية سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.
وقــال العتــل: فــي هــذا 
املصاب اجللل، ال يسعنا اال 
التسليم بقضاء اهللا وقدره، 
وإنا هللا وانا إليه راجعون، 
ونســتذكر املآثــر الكبيــرة 
لســموه، يرحمه اهللا، على 
كل األصعدة داخليا واقليميا 
ودوليــا حيــث كان ســمو 
نبراســا وقدوة في احلفاظ 
علــى الكويــت والكويتيني 
واالرتقــاء بها الــى مصاف 
الدول املتقدمة واملســتقرة، 
كما كان سموه نصيرا دائما 
لألمتني العربية واالسالمية 
ومد يد العون لألمتني العربية 
واالسالمية ولكل الشعوب 
في الدول الصديقة والعالم.

وقال العتــل: ان جمعية 
املهندسني جتدد وقوفها مع 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد والوالء للكويت 

وقيادتها.
واضــاف: نحن على ثقة 
بأن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد سيكون 
خير خلف خلير سلف وندعو 
اهللا عز وجــل أن يوفقه ملا 
يحبه ويرضــاه وأن يرزقه 
ببطانة صاحلة تعينه على 
املضي قدما بقيادة الكويت 
وشعبها الى املزيد من التقدم 
واالزدهار، كما تتعهد جموع 
املهندســني بتجديد مبايعة 
سموه على السمع والطاعة 
والوقوف معه معلنني والءنا 
وحبنا لهذا الوطن وقيادته 
وندعــو اهللا عــز وجــل أن 
يحفظه ويدمي علينا نعمتي 

األمن واألمان.
جمعية أهالي الشهداء

بدورهــا، نعــت جمعية 
الشــهداء األســرى  أهالــي 
الكويتية ببالغ  واملفقودين 
احلزن واألسى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
قائد العمل اإلنساني ورائد 
الديبلوماسية وحكيم املنطقة 

ورافع راية السالم.
وقال رئيس مجلس ادارة 
اجلمعيــة فايــز العنزي ان 
أيادي سموه امتدت باملواقف 
الداعمة للسالم في املنطقة 
والراعيــة ملبــادرات إنهــاء 
النزاعــات واخلالفــات فــي 

العالم أجمع.
وأوضح العنزي أن فقيد 
الكويت قاد ســفينة الوطن 
بكل حكمة وحنكة رغم أمواج 
احمليــط اإلقليمي املتالطمة 
واستطاع أن يجنب الكويت 
آثــار ويــالت االضطرابــات 
التــي متــر بها بعــض دول 
املنطقة والعالم لتصبح رمزا 
لالستقرار والرخاء والسالم.
اجلمعيــة  أن  وذكــر 
لــن تنســى الــدور العظيم 
لسموه، رحمه اهللا، في دعم 
قضية األســرى واملفقودين 
الكويتيني، حيث حمل سموه 
على عاتقه مســؤولية نقل 
القضية إلى احملافل الدولية 
وظل حتى أيامه األخيرة يولي 
ملف األسرى واملفقودين جل 

اهتمامه.
وأشــار الى أن اجلمعية 
فقدت أبا حكيما وسندا تلجأ 
إليه في كل ما يخص قضيتها، 
اذ كان رحمــه اهللا يقدم لها 
الدعــم الكامــل والتوجهات 
الســامية ملســاندة قضايــا 
اجلمعيــة العادلــة تقديــرا 
للتضحيات التي قدمها شهداء 

الواجب في سبيل الوطن.
جمعية املعلمني

من جانبها، نعت جمعية 
املعلمــني وباســم جمــوع 
املعلمــني واملعلمــات، وأهل 
امليدان التربوي، فقيد الكويت 

العالــم  ودول  ولشــعوب 
بأكمله.

وقالت اجلمعية إن مسيرة 
فقيدنا الكبير الراحل وفقيد 
العالم بأسره ستبقى راسخة 
متأصلة في النفوس، ومخلدة 
في سجل هذا الوطن الغالي، 
وســجل مجلــس التعــاون 
العربية  اخلليجي، وأمتنــا 
واإلســالمية، ودول العالــم 
احملبة للسالم، ملا حفلت به 
من مواقف أخالقية إنسانية 
رائدة، لطاملا رسمت وبحكمة 
بالغة، ورؤى سديدة بالغة، 
أروع الصور وأنبل املعاني 
والقيم فــي مواجهة أصعب 
األزمات والفنت واالنشقاقات، 
وحتقيــق إجنــازات كبيرة 
وعظيمة ال حدود لها، ساهمت 
فــي االرتقاء بنهضة كويتنا 
املباركــة، وبتأمــني احليــاة 
املســتقرة اآلمنــة، ورغــد 
ورفاهيــة العيش لشــعبها 
الوفي، واملقيمني على أرضها، 
ومواكبــة كل االحتياجــات 
والتطلعات، وفي املضي قدما 
لالرتقاء مبكانتها وسمعتها، 
وفي تأصيــل نهجها الثابت 

ـ رحمه اهللا ـ جتاه العملية 
التعليمية وما كانت حتظى به 
من اهتمام خاص، ومن حرص 
دائم للنهوض واالرتقاء بها، 
كما ال بد أن نســتذكر أيضا 
مشاعره األبوية احلانية جتاه 
أبنائه املعلمني واملعلمات، وما 
حظوا به مــن مكانة رفيعة 
لدى سموه، ومن حرص دائم 
على منحهم حقهم من التقدير 
واالهتمام والرعاية بصفتهم 
أصحاب رســالة نبيلة تقع 
علــى عاتقهم املســؤوليات 
اجلســام في بنــاء األجيال، 
وفي استكمال مسيرة العطاء 
والنهضة املباركة لهذا الوطن 
العزيز، وفي دورهم الكبير 
لغرس املعاني واملثل اخللقية 
النبيلــة والوطنية األصيلة 
في نفوس األبناء واألجيال 
املتعاقبة، وفي تعزيز روح 
األســرة الواحــدة املتالحمة 
ومعانــي العمــل والعطــاء 
والوفــاء والــوالء وعمــق 
االنتماء لهذا الوطن الغالي.

جمعية حماية البيئة

بدورهــا، نعــت جمعية 

حلماية البيئــة وهي تنعى 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
الشــيخ صبــاح االحمــد - 
طيــب اهللا ثراه، تســتذكر 
إيــالء ســموه - رحمه اهللا 
الشأن البيئي مكانة خاصة 
األمــر الــذي انعكــس على 
التمثيــل الســامي للكويت 
في احملافل البيئية الدولية 
مسجال امام القادة العامليني 
واخلبراء املعنيني اهتمامات 
الدولة بكل ابعاد املســاعي 
واملقاصد البيئية ومشاركتها 
دول العالم ابرز القضايا في 
هذا املجال، باالضافة الى ان 
اجلمعية وهي تسجل دائما 
تقديرهــا االهتمام الســامي 
للراحل الكبير بالبيئة فإنها 
كانت دائما ايضا تعرب عن 
امتنانها مبولد قانون حماية 
البيئــة ٢٠١٤/٤٢ فــي عهــد 
سموه مواءمة لرؤية سموه، 
طيب اهللا ثراه، لكويت ٢٠٣٥ 
وتعزيــزا ملســيرة التنمية 
املستدامة التي غرس سموه 
نبتها الطيب في ثرى الوطن 
احلبيب، وتعلــن اجلمعية 
وهي تعزي وتشــاطر ابناء 

األصيــل من خــالل مواقفها 
احلكيمــة الثابتــة ولتعزيز 
وحدة التالحم بني األشــقاء 
فــي دول مجلــس التعــاون 
ورأب الصــدع واالنشــقاق 
وفــي نصــرة قضايــا أمتنا 
العربية واإلســالمية وعلى 
رأسها قضية األقصى املبارك 
واألراضي احملتلة في فلسطني 
احلبيبــة، وفي تعزيز روح 
العالقــات املتينة بني الدول 
العربية الشقيقة ودول العالم 
الصديقة واملضي قدما وبشكل 
واســع ملســاعدة الشــعوب 
املنكوبــة وتوســيع نطــاق 
ومجاالت األعمال واملبادرات 
اخليريــة واإلنســانية على 
املستويني الرسمي والشعبي 
وفي العمل على تثبيت مبادئ 
التســامح والعدل والسالم 
واألمن واألمان واالســتقرار 
لدول وشعوب العالم بأسره 

من أقصاه إلى أقصاه.
وفي ظل هذا املصاب اجللل 
برحيل قائد مسيرتنا ووالدنا 
ومعلمنــا الكبير، فإنه ال بد 
أن نســتذكر كمعلمني وأهل 
ميدان مناقب وسجايا سموه 

حماية البيئة املغفور له باذن 
اهللا تعالى صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
وقالــت فــي بيــان لهــا: 
إن اجلمعيــة باســم رئيس 
واعضــاء مجلــس االدارة 
واعضاء جمعيتها العمومية 
وهم ينعون ويرثون صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح 
االحمــد - طيــب اهللا ثراه، 
تستذكر املآثر اخلالدة وجليل 
صنائع سموه، رحمه اهللا، 
فــي الشــأن البيئــي ومنها 
االســتقبال السامي لرئيس 
واعضــاء مجلــس اإلدارة 
مسترشدين بنصائح سموه 
التي  والتوجيهات السديدة 
اثرت املقابلة، وكما تستذكر 
اجلمعية انشاء سموه، رحمه 
اهللا، اول كيــان بيئــي فــي 
الكويت عندما وجه بتأسيس 
ادارة البيئة في بلدية الكويت 
انعكاسا لرؤية سموه الثاقبة 
في املكانة التي تتبوأها البيئة 
واملوارد الطبيعية في مسيرة 
النهضة والتنمية الكويتية.

وكما ان اجلمعية الكويتية 

الكويت االحزان انها تعاهد 
اجلميع كما عاهدت سموه، 
رحمــه اهللا، علــى مواصلة 
العطاء والبذل دعما وتعزيزا 
البيئيــة  املواطنــة  لقيــم 
ومفاهيــم العمــل التطوعي 
الــذي ارســى ســموه طيب 
اهللا ثراه مســيرته الرائدة، 
سائلني املولى العلي القدير 
أن يتغمــد الفقيــد الكبيــر 
بواســع رحمته وأن يدخله 
فســيح جناتــه وأن يجزيه 
خيــر اجلزاء علــى ما قدمه 
لالنســانية عامة ولشــعبه 
النبيل بصفــة خاصة، وإنا 

هللا وإنا إليه راجعون. 
جمعية الكشافة 

من جانبها، نعت جمعية 
الكشافة فقيد الكويت والعالم 
العربــي واالســالمي وقائد 
العطرة واحلكمة  املســيرة 
وفــارس االنســانية ووالد 
اجلميــع املغفــور لــه بإذن 
اهللا تعالى سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح.
وقال رئيس مجلس ادارة 
جمعية الكشــافة الكويتية 
د.عبــداهللا الطريجي نيابة 
عن جميع منتسبي احلركة 
الكشــفية بالكويــت نعزي 
الكويتي  انفسنا والشــعب 
بوفاة رمز االنسانية وابرز 
رجــاالت الكويت املخلصني 
ســمو األمير الشيخ صباح 
االحمــد اجلابــر الصبــاح، 
ثــراه، مشــيرا  طيــب اهللا 
الى ان ســموه هو مؤســس 
رئيســي للحركة الكشــفية 
الكويتيــة منــذ انطالقتهــا 
وداعم النشطتها وفعالياتها.
انه  واضاف د.الطريجي 
كان لتشــجيع ســموه دور 
كبير فــي حتقيــق جمعية 
الكشافة الكويتية للعديد من 
االجنازات واملراكز املتقدمة 
على املستوى العربي والدولي 
الفتا الى اننا سائرون على 

نهجه الذي رسمه لنا.
طــوى  انــه  واضــاف 
صفحات حياته الكرمية بعد 
مشوار تاريخي حافل كرس 
فيه مبــادئ احلق واحلكمة 
واالتزان، وعمق أنبل القيم 
واملعاني اإلنســانية وأصل 
مــا جاء فــي تعاليــم ديننا 
اإلســالمي احلنيــف والقيم 
والعادات املتوارثة األصيلة.

جمعية املخترعني

بدورهــا، نعت اجلمعية 
الكويتية لدعــم املخترعني 
الكويــت  واالبتــكار فقيــد 
واإلنسانية صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد.
وقالت رئيسة اجلمعية 
د.فاطمــة الثــالب باســمها 
وباسم أعضاء مجلس االدارة 
ومنتسبي اجلمعية: إن العني 
لتدمــع وإن القلــب ليحزن 
وإنا على فراق سمو األمير 
حملزونون، وإلى جنات اخللد 
يا والدنا وقائدنا، ورحم اهللا 
فقيد األمــة والعالــم اجمع 

وراعي العلم والعلماء.
وأكدت الثالب أن الكويت 
بأسرها تبكي فقدان أب حكيم 
مخلــص لوطنه ولشــعبه، 
وخبــر وفاتــه كان مبنزلة 
صاعقــة علــى قلــوب اهل 
الكويــت، في الوقــت الذي 
كانــوا يتمنون عــودة أمير 
اإلنســانية بلبــاس الصحة 
والعافية، ولكن هي مشيئة 

اهللا تعالى وقدرته.
إجنــازات  أن  وذكــرت 
ومسيرة سموه ستبقى في 
الذاكرة والوجدان والقلوب، 
الفتة إلى أن الكويت بقيادتها 
احلكيمــة ســتبقى منــارة 
ومركــزا للعمــل االنســاني 
وايقونة السالم في العالم.

وشددت على أن الكويتيني 
والعالم أجمع يرون في سمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
خيــر خلــف خليــر ســلف 
ومنوذجــا للقائــد احلكيم، 
السيما وأن سموه من اركان 
نهضة الكويت وقريب لقلوب 

اجلميع.

الكويت بأسرها تبكي فقدان أب حكيم مخلص لوطنه ولشعبه

الراحــل، وقائد مســيرتها، 
وقائد احلكمة واإلنســانية، 
ووالــد اجلميــع، املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو الشيخ 
صباح األحمــد، الذي طوى 
صفحات حياته الكرمية، بعد 
مشوار تاريخي حافل، كرس 
فيه مبــادئ احلق واحلكمة 
واالتزان، وعمق أنبل القيم 
واملعاني اإلنســانية، وأصل 
مــا جاء فــي تعاليــم ديننا 
اإلســالمي احلنيف، والقيم 
والعادات املتوارثة األصيلة، 
وقد حفل باملواقف واملبادرات 
الكبيرة والرائدة في مواجهة 
األزمات والتحديات احمللية 
والعربيــة  واخلليجيــة 
والعامليــة،  واإلســالمية 
الثاقبة، وسياسته  بنظرته 
احلكيمة، ومضــى قدما في 
الغاليــة،  مســيرة كويتنــا 
كدولــة ثابتة وراســخة في 
مواقفها وسياساتها النزيهة 
العادلة، وحرة مســتقلة في 
خياراتها وقراراتها ونهجها، 
تنشد اخلير والسالم، واألمن 
واألمان واالستقرار، والعيش 
الوفــي،  الكــرمي لشــعبها 

جمعية الصحافيني: ليتكاتف اجلميع حتت قيادة أميرنا ووالدنا

تقدمــت جمعيــة الصحافيني الكويتية واألســرة الصحافية بأصدق مشــاعر العزاء 
واملواساة إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد (حفظه اهللا ورعاه) وألسرة 
آل الصبــاح الكرام والشــعب الكويتي الوفي بوفاة املغفــور له بإذن اهللا تعالى صاحب 

السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح (رحمه اهللا وطيب ثراه).
سائلني الباري عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويشمله برحمته الواسعة وأن يدمي 
نعمة االستقرار واألمان على بلدنا العزيز الكويت، متمنني أن يتكاتف اجلميع حتت قيادة 

أميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ نواف األحمد (حفظه اهللا ورعاه) حيث يؤكد سموه 
دائما اعتزازه بدستورنا ونهجنا الدميوقراطي ويفتخر بكويتنا دولة احلريات والقانون. 
ومثلما كان السلف (يرحمه اهللا) قائدا للسالم والعمل اإلنساني سندا للكلمة احلرة، فإن 
اخللــف (يحفظه اهللا ويرعاه) يؤكد على ذلك ويطالبنا أيضا أن تكون صحافتنا منبرا 

للنقد البناء خالصا لوجه اهللا والوطن ومصلحة أبناء الكويت جميعا. 
حفظ اهللا الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.

رحل أمير اإلنسانية وعميد الديبلوماسية وبقيت القلوب باكية
أصدرت جمعيات ومنظمات النفع العام 
الكويتيــة بيانا جــاء فيــه: ببالغ احلزن 
والتســليم والرضــا بقضــاء اهللا وقدره، 
نعرب نحن جمعيات ومنظمات النفع العام 
الكويتيــة عن حزننا وأملنا العميق لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى ســمو الشيخ 
صباح االحمد، ونتقدم بهذا املصاب اجللل 
بأصدق مشاعر التعزية واملواساة ألسرة آل 
الصباح الكرام والشعب الكويتي والعاملني 
العربي واالسالمي، داعني الباري عز وجل 
ان يلهمنــا الصبر والســلوان وان يتغمد 
الفقيد الراحل بواســع رحمته ورضوانه 
وان يجزيــه خير اجلزاء ملا قدم من عطاء 
موصــول غير محدود للكويــت واالمتني 
العربية واالسالمية واقطار العالم أجمع.

وتابعــت: انــه بفقــدان االب واالميــر 
االنسان، خسرت االمتان العربية واالسالمية 
أباً رحيما وانسانا بكل ما حتمله هذه الكلمة 
من معاني االنســانية، لقد كان حكم أمير 
الكويــت الراحل رحمه اهللا حكما رشــيدا 
جتــاوز الكويت الى اقطــار العالم اجمع، 

اتسم باحملبة والسالم واملواقف الشجاعة 
واحلكيمة، وكانت مسيرته املشرقة واياديه 
البيضاء ومواقفه العطرة مســيرة تركت 
بصمات وســجال حافال مخطوطا بأحرف 
مــن نــور تفخــر بهــا الكويــت والعالم، 
واثمرت اســتحقاقات ســتبقى خالدة في 
قلوب ابنائه جتلت بتكرمي وتتويج سموه 
رحمه اهللا اميرا وقائدا لالنسانية وعميدا 
للديبلوماســية وحكيما فذا حريصا على 

جمع شمل اخوانه واشقائه العرب.
وختمت جمعيات ومنظمات النفع العام 
الكويتية بيانها: رحــل االمير وبقي قلب 
شعبه الذي يبكي والده، ونسأل اهللا في عاله 
ان يتغمد اميرنا بواسع رحمته ويسكنه 
فســيح جناته ويجزيه عنا خير اجلزاء، 
ونرفع اكف الضراعة ان يوفق اهللا صاحب 
السمو االمير الشيخ نواف االحمد الستكمال 
املسير وان يحفظه ويوفقه ويسدد خطاه ملا 
فيه اخلير واستقرار وامن ورخاء الكويت 

انه ولي ذلك والقادر عليه.
جمعيات ومنظمات النفع العام الكويتية 

املوقعة على البيان: 
جمعيــة مقومــات حقــوق االنســان، 
اجلمعيــة الكويتيــة لالعــالم واالتصال، 
اجلمعية الطبية الكويتية، رابطة االدباء، 
جمعية املهندسني الكويتية، جمعية العالج 
الطبيعــي الكويتية، اجلمعيــة الكويتية 
للخدمة االجتماعيــة، اجلمعية الكويتية 
للتخطيط االستراتيجي، اجلمعية الكويتية 
ملتابعــة وتقييــم االداء البرملاني، جمعية 
احملامــني الكويتيــة، اجلمعيــة الكويتية 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، اجلمعية 
الثقافية االجتماعية النســائية، اجلمعية 
التربوية االجتماعيــة الكويتية، جمعية 
ريادة االعمال التنموية، جمعية ابي اتعلم، 
اجلمعية الكويتية للتنمية الدميوقراطية، 
اجلمعيــة الكيميائيــة الكويتية، جمعية 
املقاصد التعليمية، جمعية حماية املستهلك، 
اجلمعيــة الكويتيــة الداريي املؤسســات 
التعليمية، جمعية الكاريكاتير الكويتية، 
رابطــة االجتماعيني، جمعيــة الرياضيني 
الكويتيــة، جمعيــة املدققــني الداخليــني 

الكويتية، جمعية الوحيني القرآن والسنة، 
اجلمعية الكويتية الدارة املشاريع، جمعية 
املتقاعديــن الكويتية، جمعية الســعادة 
الكويتية  الكويتية، اجلمعية  وااليجابية 
حلقــوق االنســان، اجلمعيــة الكويتيــة 
الداريي املؤسســات التعليميــة، جمعية 
اصدقاء النخلة، جمعية الدكتور الكويتية، 
اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات، جمعية 
علم النفس الكويتية، اجلمعية الكويتية 
لالعاقة السمعية، اجلمعية الكويتية لهواة 
الالســلكي، جمعية التمريــض الكويتية، 
جمعية اهالي الشهداء االسرى واملفقودين 
الكويتيــة، جمعية االعالميــني الكويتية، 
اجلمعيــة الكويتية للحمايــة من اخطار 
احلريــق، اجلمعيــة الكويتيــة حلمايــة 
البيئة، اجلمعية الكويتية لالسواق املالية، 
اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني، 
اجلمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية 
التصلب العصبي الكويتية، جمعية الثقافة 
االجتماعية، جمعيــة النحالني الكويتية، 

واجلمعية الكويتية لفنون التصوير.

الصبيح: األمير الراحل مدرسة نتعلم منها
عبدالعزيز الفضلي

نعــت وزيــرة التربية الســابقة نورية 
الصبيح سمو االمير الراحل املغفور له باذن 
اهللا تعالى الشيخ صباح االحمد، مشيرة الى 
انه بوفاته فقدنا رمزا وقائدا ووالدا واميرا 

حكيما من الصعب تعويضه.
وأضافــت الصبيح أن مســيرة ســموه 
في جميــع املجاالت واملراكــز التي توالها 
طوال مســيرته الديبلوماســية والقيادية 
واالنسانية تبقى دروسا نتعلم ونعلم ابناءنا 
منها، فسموه رحمه اهللا مدرسة في العطاء 

واالخالص وسعة االفق وبعد النظر.
وتابعــت: قضى ســموه طــوال حياته 
ساعيا للســالم والعمل االنساني، مشيرة 
الى ان اطالق لقب قائد للعمل االنساني من 
منظمة االمم املتحدة خير دليل وتأكيد على 
انسانيته ووقوفه الى جانب الدول الفقيرة، 
كما كان سموه داعما للتعليم ويضعه في 
اول اهتماماتــه ويعــي متاما بــأن التعليم 
هو نهضــة البالد، داعيــة املولى عز وجل 
أن يتغمده بواســع رحمتــه ومغفرته وأن 
يسكنه فسيح جناته مع األبرار والصاحلني 

والصديقني وحسن أولئك رفيقا.

أشكناني: كان داعمًا للقطاع اخلاص
آالء خليفة

نعى رئيس احتاد مكاتب العمالة املنزلية السابق 
فاضل الشرف اشكناني املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا. 
وتقدم اشكناني بخالص العزاء إلى صاحب السمو 
االمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وإلى 
أسرة احلكم والشعب الكويتي بوفاة أمير اإلنسانية 
وقائد الديبلوماسية الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، تغمده اهللا بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته وألهمنا جميعا الصبر والســلوان. وتقدم 

اشكناني بخالص العزاء واملواساة إلى أسرة احلكم 
والشعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية في 
وفاة أمير اإلنســانية وحكيم الديبلوماسية الذي 
كرس حياته خلدمة السالم واالستقرار في العالم، 
وعبــر بالبالد إلى بر األمــان في أصعب الظروف 
والتحديات اإلقليمية والعاملية، مستذكرين مواقف 
سموه التي يسطرها التاريخ بأجمل حروفه. كما 
استذكر اشكناني في هذا املصاب اجللل الدعم الكبير 
سمو األمير الراحل للقطاع اخلاص وبيئة العمل 
في الســوق الكويتي التي شــهدت في عهد سموه 
العديــد من التطورات واإلجنازات والتي ســتظل 

حاضرة وخالدة في الذاكرة. وتابع اشــكناني ان 
الفقيد الراحل عمل على تعزيز مكانة الكويت في 
مختلف احملافل، وبفضل توجيهاته السديدة شهدت 
الكويت خالل فترة حكمه نقلة نوعية في التبادل 
االقتصادي مــع دول العالم، وحتقيق رؤيته بأن 

يرى الكويت مركزا ماليا وجتاريا.
وفي اخلتام، دعا اشــكناني الشــعب الكويتي 
واألمتني االسالمية والعربية إلى رفع أيديهم للدعاء 
بالرحمــة واملغفــرة للراحل، ســائلني اهللا العلي 
القديــر أن يتغمد الراحل الكبير بواســع رحمته 

وأن يسكنه فسيح جناته.
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جناة احلشاش: سموه كان ربيع الكويت الذي أزهر أمنًا وأمانًا
عبير الهولي: سيبقى خالدًا بإنسانيته وتضحياته لن تنقطع 

عائشة الرشيد: كان صمام األمان وصاحب ابتسامة مشرقة متفائلة

شخصيات نسائية عّزت برحيل األمير: عطاؤه خالد ولن يجود الزمان مبثله

دارين العلي

استمرت رســائل التعزية من عدد من 
الشخصيات النسائية بوفاة سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمــد الذي كان 
الداعم األساسي إلبراز دور املرأة ومكانتها 

في املجتمع.
الســعادة  وقالــت رئيســة جمعيــة 
واإليجابيــة جنــاة احلشــاش «إن العني 
لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك 
يا بابا صباح حملزونون. الى جنات اخللد 

يا والدنا».
وأضافت: لقد عشنا حتت حكمه بأمن 
وأمــان عندما كان الربيع العربي يعصف 
بالوطن العربي، كان سموه رحمه اهللا ربيع 
الكويت الذي أزهر أمنا وأمانا واستقرارا 
في حني عصف هذا الربيع بأعمدة احلكم 
في دول عربية وشرد شعوبها وهز كيان 
وحدتهــا، ونحــن وهللا احلمد بفضل اهللا 
وحكمة ســموه كنــا آمنــني مطمئنني في 

أوطاننا.
وقالت: إن أبناء الكويت عاشوا في ظل 
حكمه بخير ورغد في وقت العالم كله يعاني 
مــن تداعيات جائحة كارونا التي ضربت 
العالم وهزت وشلت أاقتصاد العالم، لكن 
نحن بفضل اهللا سبحانه وتعالى ومبشاعر 
املسؤولية واألبوة الصادقة واحملبة لشعبه 
عشــنا في رغد وخير ولم ينقصنا طعام 

وال دواء، وكنا في بيوتنا آمنني.
واســتذكرت أن سموه لم تنم عينه إال 
وآخر كويتي رجع إلى حضن البلد وسخر 
كل إمكانيــات الكويت خلدمتنا والســهر 

على راحتنا.
عام احلزن

وقالت: هذا العام بالنســبة لي أسميه 
(عام احلزن) ألنني فقدت هذا العام خالي 
وفقدت عضيدي أخي، واليوم فقدت والدي 
وســراي البيت بابا صباح، مضيفة «ألم 
الفراق موجع وفقدان األحبة مؤلم لكن ال 
نقول إال ما يرضي ربنا (إنا هللا وإنا إليه 
راجعون)، وداعا يا حبيب الشعب يا قائد 
اإلنســانية، وداعا يا ضحكة لن ننســاها 
وصورة محفورة وســط القلب لن تغيب 
عنا ذكراها، لقاؤنا معك عند حوض نبينا 
محمد ژ وموعدنا معك ومع من فقدانهم 

مــن األحبة في جنة الفــردوس بإذن اهللا 
تعالى».

القائد اإلنسان

املستشارة في ديوان اخلدمة والناشطة 
التربوية د.عبيــر الهولي قالت: إن الكويت 
اليوم قد فقدت احد أركانها، مؤكدة أن كلمات 
احلــزن والرثاء جميعا لن تفــي هذا القائد 

اإلنسان حقه.
ولفتــت إلى أن ســمو األميــر الراحل لم 
يكن قائــدا حكيما فحســب، بــل كان والدا 
بــكل ما للكلمة من معنــى. وقد فقدت األمة 
العربية واإلســالمية قائدها اإلنســان الذي 
ســخر حياته خلدمة وطنه وشــعبه وأمته 

العربية واإلسالمية.
وأكدت أن سموه سيبقى خالدا بإنسانيته 
وتضحياته ومساعيه اخليرة التي لن تنقطع 
مادام هناك في الكويت أناس ميشــون على 

خطاه.
ندعو اهللا العلي القدير أن يتغمد أميرنا 
الراحل بواســع رحمته وغفرانه، ولسيدي 
صاحب الســمو أمير الكويت الشيخ نواف 
األحمد بالتوفيق والسداد وأن يكمل مسيرة 

نهضة الكويت.
صباحنا املشرق

بدورها، نعت الناشطة السياسية عائشة 
الرشــيد سمو األمير الراحل، قائلة: فقدنا 
قائــدا قاد وطنه وأمته العربية إلى طريق 

اخلير والعطاء والسالم.
وقالت: لقد كان صمام األمان وصاحب 
ابتسامة مشرقة متفائلة في أصعب الظروف، 
الفتة إلى أن العالم فقد قائد العمل اإلنساني.. 

رجل عز أن يجود الزمان مبثله.
وأضافت الرشيد: «لم يتأخر يوما في 
مد يد العون ألشــقائه العرب، وقد فقدت 
الكويت وأمة العرب أحد قادتها املخلصني، 
وأحــد رجاالتها العظــام ووجه صباحها 
املشــرق.. سنذكرك ولن ننســاك عزاؤنا 
فيــك كبير.. وداعا بوناصــر، وداعا أمير 

اإلنسانية».
وتابعت الرشــيد: «عوضنــا اليوم في 
سمو األمير الشيخ نواف األحمد فهو خير 
خلف خلير سلف فهو خير الرجال، وخير 
من يحافظ على الكويت وأهلها واملقيمني 

على أرضها». 

أكدن أنه لم يكن قائداً حكيماً فحسب بل كان والداً بكل ما للكلمة من معنى
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أكادمييون لـ «األنباء»: األمير الراحل
كان حريصًا على دعم التعليم والبحث العلمي

آالء خليفة - عبداهللا الراكان

أعرب عدد من االكادمييني 
الكويــت والهيئة  بجامعة 
العامة للتعليم والتطبيقي 
والتدريب واجلامعة العربية 
املفتوحة عن بالغ االســى 
واحلــزن بوفــاة املغفــور 
له بإذن اهللا تعالى ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد، مؤكدين ان الكويت 
والعالم فقدا قائدا لإلنسانية، 
محبا ووفيا لشعبه ولدول 
العالــم، كمــا كان حريصا 
على دعم التعليم والبحث 
العلمي واالعتماد على العلم 
واملعرفة في تأهيل املواطن 
الكويتي، سائلني املولى عز 
وجــل ان يتغمده بواســع 
رحمتــه ويلهــم اجلميــع 
الصبر والســلوان في هذا 

املصاب اجللل. 
تقــدم  البدايــة،  فــي 
أمــني عام جامعــة الكويت 
الرفاعي بخالص  د.مثنــى 
العزاء واملواســاة للشعب 
الكويتي ولألمتني العربية 
واإلسالمية لوفاة املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، الفتا 
الــى ان العالم فقد برحيله 
قائــدا لإلنســانية، محبــا 
ووفيا لشــعبه ولشــعوب 
العالم داعما لقضايا العدل 

والسالم في العالم أجمع.
واســتذكر الرفاعــي ما 
حظيت به جامعة الكويت 
مــن رعاية ودعــم كبيرين 
على مدار فترة حكمه، حيث 
حرص على رعاية وحضور 
حفــل اجلامعــة الســنوي 
لتكرمي خريجيها املتفوقني 
ومشــاركته فرحــة أبنائه 
في كل عام إلميانه املطلق 
بأهميــة التعليم اجلامعي 
باعتباره القاعدة األساسية 
ألية خطة تنموية، ولكون 
الشــباب الثروة احلقيقية 
لبناء الوطــن، كما حرص 
سموه على دعم أكادمييي 
اجلامعــة والبحث العلمي 
ودعا فــي مناســبات عدة 
إلى أهمية التســلح بالعلم 

واملعرفة. 
تشجيع العلم والعلماء 

بــدوره، قــال رئيــس 
هيئــة  اعضــاء  جمعيــة 
الكويت  التدريس بجامعة 
د.ابراهيم احلمود: باسمي 
واسم جمعية اعضاء هيئة 
التدريــس نعــزي الكويت 
قاطبة بوفاة ســمو األمير 
الشيخ صباح االحمد «رحمه 
اهللا» الــذي كان دائمــا ما 
يشجع العلم والعلماء ويقدر 
اعضاء هيئة التدريس في 
كل احملافل ويشيد بجهودهم 
ويحــرص دائما على تقدم 

دائما وتتحول ملركز مالي 
وجتاري عاملي.

مواقف شجاعة

من جهته، تقــدم نائب 
املدير العام للشؤون االدارية 
واملاليــة فــي «التطبيقي» 
م.حجــرف احلجرف بأحر 
التعــازي لقيــادة الكويت 
ممثلــة بصاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف االحمد 
وأهــل الكويــت واالمتــني 
العربية واالسالمية لوفاة 
الفقيد الكبير، موضحا ان 
الكويت فقدت رمزا وعلما 
لطاملا كرس حياته خلدمتها 
وخدمة اهلها كما افنى عمره 
دفاعــا عن قضايــا العرب 
املصيريــة وفــي مقدمتها 
قضيــة فلســطني وحقوق 
شعبها ودائما ما سعى جلمع 
الكلمة ووحدة الصف ونبذ 

اخلالفات بني االشقاء. 
وذكر احلجرف ان مناقب 
الفقيد اكثر من ان حتصى 
في سطور معدودة فحياته 
رحمه اهللا حافله باملواقف 
النبيلة والشجاعة في كل 
احملافل الدولية واالقليمية، 
حريصــا  ســموه  وكان 
علــى رعايــة الكثيــر مــن 
املناسبات مثل حفل خريجي 
«التطبيقي» رغم مشاغله 
لتكــرمي الفائقــني، وكنــت 
البالغة  اشــعر بســعادته 
خاصة عندما يلتفت اليهم 
ويحدثهم حديث األب ألبنائه 

بكل تواضع وعفوية. 
وتابــع: إن العني لتدمع 
وإن القلب حلزن وإنا على 
فراقك يــا والدنــا وقائدنا 
حملزونــون وال نقول اال ما 
يرضي ربنــا «انا هللا وانا 
اليه راجعون» وان عزاءنا 
بعده في عضيده وســنده 
صاحب السمو األمير الشيخ 

ما يعــزز ازدهــار املنطقة 
ويحقق لها اخلير والنماء، 
كما كان له الفضل في ارساء 
القواعــد الوطنيــة الثابتة 
التي ســاهمت بشكل كبير 
في عــودة الكويت ملكانتها 
املرموقــة بعــد االحتــالل 
العراقــي، متوجها بالدعاء 
إلــى اهللا أن يرحــم الفقيد 
ويجعل مــا قدمت يداه من 
خير في ميزان أعماله وأن 
يوفق صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد في 
تولي مقاليد احلكم وقيادة 
الدفة لبر األمان وأن ميتعه 
مبوفور الصحة والعافية.

قيادي فذ 

مــن جهته، قال اســتاذ 
االجتماع واالنثروبولوجيا 
في كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.يعقوب 
الكندري: نعزي انفسنا في 
وفــاة املغفور له بإذن اهللا 
الشيخ صباح االحمد الذي 
لم تفقده الكويت فقط وامنا 
فقده العالم اجمع، موضحا 
انــه كان شــخصية فــذة 
قيادية اســتطاع من خالل 
ادارة  السياســية  حنكتــه 
الكثيــر من امللفات ســواء 
علــى املســتوى احمللي او 
اخلليجي او االقليمي وحتى 
العاملي والذي من خالله مت 
منحه الكثير من االوســمة 
واجلوائــز تقديــرا لدوره 

االنساني.
 وتابع الكندري: نستذكر 
مواقف سموه على املستوى 
اخلليجي ومحاوالته لرأب 
الصدع اخلليجي فلم يكل 
ولــم ميل خالل الســنوات 
املاضية حلل اخلالفات بني 
االشقاء في اخلليج، وكان 
حريصــا دائمــا علــى عقد 
املؤمتــرات لدعــم الكثيــر 

يقني بأنه «خير خلف خلير 
سلف».

حكيم العرب

وقالت استاذ التخطيط 
االجتماعي بجامعة الكويت 
القبنــدي: فقدت  د.ســهام 
الكويــت راعيهــا و«قائــد 
االنسانية» جمعاء بشهادة 
العالم رجل السالم وحكيم 
العرب الذي لــم يأل جهدا 
بحنكتــه وديبلوماســيته 
املعهودة للوفاق بني االشقاء 

جميعا.
وأضافت القبندي: نعزي 
شعبنا وكل من يعيش على 
ارض الكويت الطاهرة بهذا 
املصاب اجللل، وندعو اهللا 
ان يرحمــه ويغمــد روحه 

اجلنة.
 لقد رحل امير االنسانية 
وقلبهــا النابــض بالعطاء 
واحملبــة الذي لم يرض ان 
يضام اي عربي، ترجل رجل 
السالم بعد ان علمنا دروسا 
في التآخي واالنسانية، رجل 
الديبلوماســية ذو احلنكة 
والقيادة الذي سعى لتقريب 
وجهات النظر بني االخوة في 
اخلليــج كان ميلك رصيدا 
نافعا ومؤثرا من احلكمة.

كما أعــرب عضو هيئة 
العلوم  التدريــس بكليــة 
د.حمــد  االجتماعيــة 
العسالوي عن بالغ االسى 
«اميــر  لوفــاة  واحلــزن 
االنســانية» ســمو الشيخ 
صبــاح االحمد الــذي كان 
للحــق وشــيخ  نبراســا 
الديبلوماســيني، وانسانا 
معانــي  كل  بــه  جتلــت 

االنسانية.
وقال العسالوي: ما اعظم 
ان يؤدي البشر رسائلهم في 
احلياة ويغادرونها بقلوب 
تدعو لهم باملغفرة والرحمة، 
لقب «قائد االنسانية» يشهد 
وفاءه لرسالة عظمى، بقلوب 
تشــهد له بإمتام واجباته 
على هــذه االرض، وندعو 
اهللا ان يتجاوز عن سيئاته 
فاللهــم اشــمله برحمتــك 
وعفوك وأسكنه في عليني 
مــع االنبيــاء والصاحلني 

والصديقني.
السياسة الداخلية واخلارجية 

املديــر  وتقــدم نائــب 
العام للخدمات االكادميية 
املســاندة في «التطبيقي» 
د.جاسم االستاد بالتعازي 
للقيادة والشــعب والعالم 
قائال: رحم اهللا سمو األمير 
الشيخ صباح االحمد راسم 
سياســة الكويت الداخلية 
واخلارجيــة لعقــود مــن 
الزمن والذي ساهم بحكمته 
املتوازنــة في  وسياســته 
وضــع الكويت رغم صغر 

نواف االحمد فهو خير خلف 
خلير سلف. 

جهود إنسانية

من جانبه، تقدم رئيس 
هيئــة  أعضــاء  رابطــة 
التدريس للكليات التطبيقية 
في «التطبيقي» د.يوســف 
العنــزي بخالص التعازي 
إلــى صاحــب  واملواســاة 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وأسرة الصباح وأهل 
الكويت والشعوب العربية 
واإلســالمية برحيل «أمير 

اإلنسانية».
ان  العنــزي  وقــال 
الكويــت فقــدت برحيلــه 
والدا وقائــدا محنكا متيز 
بحكمته على مدار تاريخه 
السياسي الطويل وسيظل 
رمزا ونبراســا فــي مجال 
العطاء اإلنســاني وسوف 
تبقــى أعمالــه اإلنســانية 
واخليريــة الناصعــة فــي 
شتى بقاع األرض، إضافة 
جلهوده اإلنسانية في مجال 
اإلغاثة والعمــل التطوعي 
والتي ســتظل دائما وأبدا 
شاهدة على ما قدمت يداه 
رحمــه اهللا لــكل محتاج، 
مشــيرا إلى الــدور الكبير 
الذي لعبه في رأب الصدع 
العربي واإلقليمي في مراحل 
تاريخية حاسمة، ومواقفه 
املشرفة جتاه قضايا احلق 
العربــي واإلســالمي فــي 
أحلك الظــروف حيث كان 
رســوال للســالم وعمــالق 
العربيــة  الديبلوماســية 
كما وصفته معظم وسائل 

اإلعالم الغربية. 
وبــني أن األمير الراحل 
ساهم في تعزيز وحدة أبناء 
وشــعوب منطقة اخلليج 
والعمــل علــى تضامنهم، 
ووقوفــه إلــى جانــب كل 

العربيــة  مــن الشــعوب 
واالســالمية ومنها املؤمتر 
الشــعب  اخلــاص بدعــم 
السوري والعراق وغيرهما، 
وال ميكــن ان ننســى دور 
سموه على املستوى احمللي 
وحنكته وحكمته السياسية 
وكلماته التــي كان يلقيها 
بني احلــني واآلخــر البناء 
شــعبه ودعواته للتماسك 
الوطنية والبعد  والوحدة 

عن االختالف. 
حماية البالد

من ناحيته، أعرب عضو 
التدريــس بكليــة  هيئــة 
احلقوق بجامعــة الكويت 
د.سامي الدريعي عن عميق 
حزنه لرحيل ســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
قائال: نعزي انفسنا وجميع 
الكويتيــني بفقــد والدنــا 
الغالــي وصاحــب احلكمة 
والرأي الســديد والذي قاد 
الكويت في احلك الظروف 
ومتكــن بــكل اقتــدار مــن 
حمايتها وكان سباقا لفعل 
اخلير وتقدمي املســاعدات 
االنسانية والطبية للدول 
الشــقيقة والصديقة حتى 
لقب بـ«قائد االنسانية»، كما 
لم ينس الفقراء واحملتاجني 
في الدول الفقيرة مبواقفه 
اخلالدة ومساعداته السخية 

التي كان يأمر بها.
في الســياق ذاتــه، قال 
عضو هيئة التدريس بكلية 
العلوم في جامعة الكويت 
د.حمد املطر: رحم اهللا سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد والد اجلميع ونسأل 
اهللا لــه املغفــرة والرحمة 
وعظــم اهللا اجرنا جميعا 
في فقده ونضع ايدينا بيد 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمــد ونحن على 

حجمها وموقعها اجلغرافي 
احلساس في مكانة عاملية 
مرموقــة فرضت احترامها 

بني دول العالم.
وزاد: رحــم اهللا أميرنا 
الراحــل وأســكنه فســيح 
جناته وألهم شعب الكويت 
وأســرة الصبــاح الصبــر 
والسلوان، ووفق صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
االحمــد إلكمــال املســيرة 
وقيادة الكويت إلى بر االمان 

ورزقه البطانة الصاحلة.
الهيئــة  ونعــى مديــر 
العامــة للتعليم التطبيقي 
السابق د.احمد  والتدريب 
االثري فقيدنا الراحل قائال: 
اللهم انا تركنا والدنا صباح 
االحمد بني يديك فأظله حتت 
عرشك يوم ال ظل اال ظلك.
ان  االثــري:  وأضــاف 
الكويت فقدت االب احلنون 
والقائد احلكيم املشهود له 
عامليــا موضحا انــه وملدة 
اربع سنوات وانا اتشرف 
بلقائه سنويا في احتفاالت 
خريجي «التطبيقي» وكان 
دائمــا يحرص ويؤكد على 
الشــباب فــي كل  متكــني 
العلــم والعمــل  مجــاالت 
ويسأل عن املعوقات التي 
قد تواجههم في مشاركتهم 
ببنــاء كويــت املســتقبل، 
وكان، رحمه اهللا، ينصت 
لي بكل اهتمام ويتقبل مني 
برحابة صدر كل كلمة انقلها 
لسموه عما يواجه الطلبة 
اخلريجــني من مشــكالت، 
وكنت اتفاجأ بعدها بصدور 
قرارات بتوجيهات سامية 
حلل هذه املعوقات، ورعاية 
الطلبة، وكان حريصا، رحمه 
اهللا، على بث روح الوحدة 
الوطنيــة والــوالء للوطن 
قبــل كل شــيء فــي قلوب 
الطلبة والتــي كانت تبرز 
مــن خالل كلماتــه االبوية 
والعفوية، واملنا كبير في 
خلفه صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف االحمد امير 
الكويت  التواضع لتكــون 
منارة للعلم ولإلنســانية 
في عهــده.. رحم اهللا امير 

اإلنسانية وغفر له.
وبــدوره، أعــرب نائب 
املدير العام لشؤون التدريب 
فــي «التطبيقــي» م.طارق 
العميري عن عميق حزنه 
لوفاة ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، مؤكدا 
أن الكويت فقــدت برحيل 
سموه والدا وقائدا محنكا 
متيــز بحكمته علــى مدار 
الطويل  السياسي  تاريخه 
وســيظل رمزا فــي مجال 
العطاء اإلنســاني وسوف 
تبقــى أعمالــه اإلنســانية 
واخليرية منارة في شــتى 

بقاع األرض.

أكدوا أن سموه كان مؤمناً بضرورة االعتماد على العلم واملعرفة في بناء وتأهيل املواطن الكويتي

وتطور البــالد، ففي عهده 
ازدهرت الكويــت عمرانيا 
وفكريــا، الفتــا الى انه في 
عهــده انشــئت الكثير من 
اجلامعــات في الكويت مبا 
يؤكــد مكانــة العلــم لدى 
سموه، كما ان الكويت ديرة 
امن وامان، فضال عن دوره 
الهام في حل اخلالفات بني 

دول املنطقة والعالم. 
وأضاف احلمود: كانت 
يداه ممدودتني دائما باخلير 
وتقدمي املســاعدات للدول 
احملتاجة واجلميع يشــهد 
بذلــك، ولقد فقدت الكويت 
واالمة العربية واالسالمية 
زعيما سوف يخلده التاريخ 
وعزاؤنا الوحيد ان افعاله 
واقواله ستظل محفورة في 

قلوب اجلميع.
تأهيل الكوادر الوطنية 

كما نعى مدير عام الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب د.علي املضف 
الفقيد الكبير، قائال بقلوب 
مؤمنــة بقضاء اهللا وقدره 
العــزاء  نتقــدم بخالــص 
إلــى صاحــب  واملواســاة 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الشــيخ صبــاح  الــوزراء 
اخلالــد وأســرة الصبــاح 
الكويتي  الكرام والشــعب 
بوفاة فقيد األمتني العربية 

واإلسالمية.
أن  املضــف  وأوضــح 
سموه «رحمه اهللا» كانت 
له بصمات واضحة ومؤثرة 
في مسيرة التعليم بشكل 
عام وكان يولي له االهتمام 
الكبير والدعم القوي بكافة 
كل  وتســخير  مجاالتــه 
ما يســاهم فــي دفع عجلة 
التنميــة واالقتصــاد على 
مستوى الدولة، مضيفا أن 
سموه كان الداعم الرئيسي 
للعلم والتعليم إلميانه بأن 
بناء اإلنسان الكويتي الذي 
هو ثروة الوطن احلقيقية 
يعتمد على العلم واملعرفة 
وأيضــا ضــرورة وجــود 
مؤهلــة  وطنيــة  كــوادر 
للعمل الفني واملهني وهذا 
ما تسعى لتحقيقه الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب دائما وحتويل 
رؤيــة ســموه إلــى واقــع 
يفتخــر به الوطن، ســائال 
اهللا عز وجل أن يتغمد فقيد 
الكويت وقائد اإلنســانية 
بواســع رحمته وان يغفر 
له ويســكنه فسيح جناته 
مــع الشــهداء والصديقني، 
وستظل ذكراه باقية وخالدة 
ال تنسى في أذهان اجلميع 
كما ستبقى أقواله املأثورة 
وتوجيهاته السامية نبراسا 
الكويــت ســباقة  لتكــون 

املضف: «التطبيقي» تسعى لتحويل رؤية سموه إلى واقع وجعل البالد مركزًا ماليًا وجتاريًاالرفاعي: سموه كان يؤمن بأن التعليم اجلامعي هو القاعدة األساسية ألية خطة تنموية

احلمود: خالل حكم سموه ازدهرت الكويت عمرانيًا وفكريًا وأنشئت الكثير من اجلامعات احلجرف: مناقب الفقيد أكثر من أن حتصى وحياته كانت حافلة باملواقف النبيلة والشجاعة

الكندري: شخصية قيادية فذة استطاع بحنكته السياسية إدارة الكثير من امللفات احلساسة العنزي: مصابنا جلل وكلنا ثقة وأمل بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف للمرحلة املقبلة

القبندي: رحل حكيم العرب ورجل السالم «أمير اإلنسانية» وقلبها النابض بالعطاء واحملبةالدريعي: سموه كان سباقًا لفعل اخلير وتقدمي املساعدات اإلنسانية للدول الشقيقة والصديقة 

املطيري: سموه قدم دعمًا غير محدود
 للجامعة املفتوحة منذ نشأتها

قال مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
الكويت د.نايــف املطيري: ان  فرع 
العني لتدمــع وان القلب ليحزن وانا 
على فراق سمو األمير الشيخ صباح 
االحمد حملزونون، لقــد فقدنا رمز 
احلكمة واالنسانية القائد الذي مزج 
بني حكمته عبر مسيرته اخلالدة وبني 
االنســانية بشهادة العالم اجمع حني 
حصل على شــهادة التقدير الدولية 
العمل  ولقب «قائد االنسانية» نظير 
واجلهود واملبادرات االنسانية املمنوحة 

الى الدول املنكوبة والفقيرة. 
وأضاف املطيري: هذه التســمية 
للكويت  عكســت صورة مشــرقة 

واجلهود اخلـيرية في مختلف املجاالت 
بقيادة سموه، رحـــمه اهللا، فقـــد 
كانت أيادي سموه بيضاء في مختلف 
املجاالت وليس اإلنـــسانية فقط ومنها 
اجلانب التعليمي الـــذي اواله اهمية 
بان االســـتثمـــار  خاصة إلميانه 
البـــــشري  العنصر  التعليمي في 
هو عامل مهم لتطور كويتنا احلبيبة 
وازدهارها وحتقيق التنمية املستدامة 
وخالل الســنوات املاضية شــهدنا 
توسعا واضحا في افتتاح اجلامعات 
اخلاصة مبختلف التخصصات اضافة 
الى تدشني مجلس معني بها لضمان 
جودتها االكادميية وتنظيم سير عملها. 

وأشار الى ان سموه قدم دعما غير 
محدود للجامعة العربية املفتوحة وقام 
برعاية وحضــور حفل وضع حجر 
اساس اجلامعة وانطالقتها عام ٢٠٠١ 
حيث كان سموه آنذاك رئيسا ملجلس 
الوزراء باإلنابة ووزيرا للخارجية ثم 
شملنا سموه بعطفه االبوي في رعاية 
وحضــور حفل افتتاح مبنى اجلامعة 
في مقرها اجلديـــــد عـــام ٢٠١٢، 
فحنكته كانت ثاقبة من خالل دعمه 
لطلبة العلم إلميانه بأن مجتمع العلم 
اال باالســتثمار  واملعرفة ال ينهض 
البشري الذي من خالله نحقق التنمية 

املستدامة.



قائد وزعيم 
لن يتكرر

Dr.alkuwari@hotmail.comد. ربيعة بن صباح الكواري

قائد وزعيم ديبلوماسي لن يتكرر، 
صباح األحمد.. في سجل اخلالدين،

استحق لقب أمير اإلنسانية ودوره 
لن ينسى في خدمة األمم والشعوب، 
وساطاته في حل اخلالفات اخلليجية 

والعربية كانت مشهودة.
رحل عنا أمير اإلنسانية والقائد 
العربي امللهم الذي سخر وقته وجهده 
من أجل إسعاد كل من يعيش على وجه 
الكرة األرضية.. وكان دوره الريادي 
في حل النزاعات واخلالفات العربية 
من أولوياته وأجنداته الرئيسية في 
حياته، وهذا ما عــرف عنه طوال 
مشواره الطويل في العمل السياسي 
من أجل توحيد الكلمة وضم الصفوف 
بني أهل اخلليج أوال والعرب ثانيا.

انه ســمو الشيخ صباح األحمد 
الكويت  الذي حكم  الصباح  اجلابر 
بعد رحيل أميرها الراحل الشــيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح وذلك 

في الفترة ما بني (٢٠٠٦ - ٢٠٢٠).
امتاز عصر الشيخ صباح األحمد 
خالل فترة عمله قبل أن يصبح اميرا 
للكويت بشخصيته السياسية الفذة 
وحنكته التي ميزته عن بقية القيادات 
السياسية العربية في عصره، وذلك 
من خالل تقلده للعديد من املناصب 
الوزارية خالل الستة عقود املاضية، 
حيث تقلد منصب وزير االرشــاد 
واالنباء ووزارة اإلعالم أو من بعدها 
وزارة اخلارجية التي مكث فيها فترة 
طويلة من عمره، كما عمل في مجلس 
الوزراء وغيرها من املناصب القيادية 
التي أهلته حلكم الكويت عام ٢٠٠٦م 
حتــى وفاته أول من أمس عن عمر 
جتاوز أكثر من ثمانني ســنة، عليه 

رحمة اهللا.
وعندما نتحدث عن الزعيم العربي 
الذي لن يتكرر فــي عصرنا، فإن 
شــخصية الشــيخ صباح األحمد 
عرفت بغيرتها على الوحدة اخلليجية 
ولم الشــمل مهما كانت التحديات 

والصعوبات، ومــن تلك التحديات 
دوره اجلبار في األزمات التي عصفت 
التعاون  بأقطار اخلليــج ومجلس 
اخلليجي، حيث كان أكثر من يحرص 
على إبقاء املجلس وعدم تفكيك هذا 
الكيان ألن وحدتنا اخلليجية تكون 
متواجدة عبر هذه املنظمة اإلقليمية 
ومن دونها لن تكون لنا أي قائمة أو 

وحدة في املستقبل.
وقد لعب ســموه ـ رحمه اهللا ـ 
أيضا في أزمــة اخلليج التي بدأت 
عــام ٢٠١٧ م ومازالت قائمة، حيث 
حرص على متاســك دول املجلس 
وعدم تفــرق دوله فــي مثل هذه 
العصيبــة.. فكان دائما  اخلالفات 
ما يؤكد فــي تصريحاته وخطاباته 
على أهمية العمل املشترك والتعاون 
فيما بني حكومات وشعوب اخلليج 
وطرح اخلالفات جنبا ألنه كان يؤمن 
بأن التئام الشــمل ووحدة اجلسد 
اخلليجي هو األهم وقت األزمات ولو 
بيننا فالبد  اتسعت اخلالفات فيما 
من نهايتها في يوم من األيام.. متى 
وجدت احللول لها وبالطرق الناجعة 
الناجحة واملتزنة..  والديبلوماسية 

وهكذا كان ديدن الزعيم الراحل.
كلمة أخيرة:

رحم اهللا صباح األحمد القائد الذي 
سخر حياته من أجل وحدة الكويت 
وشــعبها ليكون اجلميع على قلب 
واحد سواء كان ذلك في السراء أو 
الضراء.. وامتد هذا احلب والوفاء 
الى بقية دول اخلليج وكيان مجلس 
التعاون عبر تأكيد حرصه الدائم على 
الوحدة اخلليجية اوال، وهكذا كان 
دأبه وديدنه، ولهذا فإن أهل اخلليج 
يبكونه اليوم بعد غيابه وتوديعه الى 
مثواه األخير.. ولكن ستبقى سجاياه 
وخصاله الطيبة التي لن تغيب عنا 
الى األبــد.. الى جنان اخللد يا «أبو 

ناصر».

رئيس البرملان العربي يعزي قيادة وشعب الكويت: 
أمتنا فقدت برحيل «احلكيم» مدافعًا عن قضاياها العادلة

القاهرة ـ هناء السيد 

البرملــان  أعــرب رئيــس 
العربــي د.مشــعل بــن فهــم 
الســلمي عن خالص تعازيه 
ومواســاته لقيــادة وشــعب 
وحكومــة وبرملــان الكويــت 
الشــقيقة فــي وفــاة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد 

زعيما وقائدا مخلصا للكويت 
ولألمة العربية واإلسالمية ملا 
كان يتمتع به من رؤية حكيمة 
جتسدت في األعمال التي قام 
بها طوال فترة حياته، حيث 
لم يدخر الفقيد جهدا في الدفاع 
عن قضايا األمة العربية وجمع 
كلمتها وتوحيد صفها انطالقا 
من إميانــه العميق بضرورة 

فــي هذا املصــاب اجللل وفي 
هــذه الظــروف الدقيقة التي 
متــر بهــا، معربــا عــن ثقته 
فــي مواصلة قيــادة الكويت 
املســيرة املباركة التي قادها 
الشيخ صباح األحمد الصباح 
رحمه اهللا نحو حتقيق التقدم 
واالزدهــار والنهضــة لدولة 

وشعب الكويت الشقيق.

التضامــن العربــي وتضافر 
اجلهود بني أبناء األمة العربية 
للمســاهمة في إعالء شــأنها 
ورفع مكانتها في كافة احملافل 

اإلقليمية والدولية.
البرملــان  وأكــد رئيــس 
البرملــان  وقــوف  العربــي 
العربي وتضامنــه مع قيادة 
وشــعب الكويــت الشــقيقة 

أميــر الكويــت الراحل رحمه 
اهللا، الذي وافته املنية مساء 
الثالثاء ٢٩ ســبتمبر ٢٠٢٠م، 
سائال اهللا عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
وأكد رئيس البرملان العربي 
أن األمة العربية فقدت برحيل 
الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا 

جتمع دواوين الكويت: فقدنا واحدًا من أعظم قادة العالم

القطان: رحل القائد الكبير بعد عطاء نابض

أصــدر جتمــع دواوين 
الكويــت بيانــا نعــى فيــه 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد جاء فيه:
بقلــوب مؤمنــة بقضاء 
اهللا وقــدره، تلقينــا ببالغ 
احلــزن وعظيم األســى نبأ 
وفاة املغفور لــه بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
رحمه اهللا و«جتمع دواوين 
الكويت» وهو يعزي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

أكــد د.نائــل القطــان ان 
الكويــت اكتســبت فــي عهد 
الكبيــر املغفور له  الراحــل 
بإذن اهللا الشيخ صباح االحمد 
ســمعة عاملية كإحــدى أكثر 
الدول نشاطا في مجال العمل 
اإلنســاني واخليــري، حتى 
استحق تكرميا امميا وتلقيبه 

بقائد للعمل اإلنساني.
وأشار الى ان سمو االمير 
الراحل اســتطاع بحكمة ان 
يعبر ببالده إلى بر األمان رغم 
احملن والشدائد والعواصف 

األحمــد وأســرة الصبــاح 
الكرميــة، ويعــزي نفســه 
وأهل الكويت كافة، ليستذكر 
بكل االعتزاز والفخر مواقف 
الفقيد اخلالدة، حيث فقدنا 
برحيلــه واحدا مــن أعظم 
قادة العالم وخيرة رجالها، 
كرس حياته وجهده خلدمة 
وطنه وقضايا أمتيه العربية 
واإلسالمية، فكان من أخلص 
املدافعني عن قضاياها، وكان 
لــه دور كبيــر فــي تعزيز 
التضامــن ووحــدة الصف 
اخلليجي والعربي، والدعوة 

التي أحاطــت باملنطقة على 
مدى السنوات املاضية.

وأضــاف د.نائــل: كنــت 
متواجدا في مسجد الصادق 
التفجيــر االرهابــي  خــالل 
والتقيت بســمو املغفور له 
واقتربت منه وشعرت مبدى 
محبة هذا القائد الفذ لشعبه 
ووطنه، كمــا التقيت به في 
حفل تخــرج اجلامعة، حيث 
حثنا نحو الدراســات العليا 
املاجســتير والدكتــوراه في 
الهندسة املدنية والبيئية من 

ويجزيــه خير اجلــزاء عما 
قدمه لوطنه وأمته، وأن يلهم 
الكويتي واألمتني  الشــعب 
العربية واإلسالمية الصبر 
والسلوان، وأن يوفق صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد حفظــه اهللا ورعاه 
ويدمي عليه موفور الصحة 
والعافية ويعينه على حمل 
األمانة ويسدد خطاه ملواصلة 
قيادة مسيرة اخلير والعطاء 

للكويت الغالية.
إليــه  وإنــا  هللا  (إنــا 

راجعون).

ان قلوبنــا يعتصرهــا االلم 
لفقدان هذا الزعيم اإلنساني، 
وال يبقى لنا سوى الدعاء له 
وأن يغفر له رب العرش الكرمي 
وأن يكــون ما قدمه لشــعبه 
العربية واإلســالمية  وأمته 
في ميزان حسناته. واختتم 
د.القطــان تصريحه بالقول: 
نعــزي أنفســنا وخالــص 
تعازينا القلبية ألسرة اخلير 
آل الصباح الكــرام يتقدمهم 
صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد.

إلى احلوار والسالم العادل 
فــي املنطقة، ونبــذ العنف 
والتطــرف ومثــل هــؤالء 
يفجعنــا موتهــم وترحــل 
أجســادهم وتغيــب عنــا 
وجوههم، ولكن تبقى ذكراهم 
وأثرهم وأعمالهم وســتظل 
هذه املواقف خالدة وماثلة 
في ذاكرة الكويتيني والتاريخ 

جيال بعد جيل.
نسأل اهللا العلى القدير أن 
يتغمد الراحل الكبير بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن ينزله 
منــازل الصديقني واألبرار، 

جامعة جنــوب فلوريدا في 
الواليات املتحدة األميركية، 
كما تشعر اسرة عبداحلميد 
القطــان بامتننــان شــديد 

حلضوره حفل زفافي.
وذكــر ان للقائــد الكبير 
املغفــور له بــإذن اهللا مآثر 
عديــدة واجنــازات متالحقة 
وحققــت الكويت فــي عهده 
قفزات تنمويــة واقتصادية 
في مختلف املجاالت. وأعماله 
ستطل خالدة بقلوبنا وقلوب 
الكثيرين بالعالم، مؤكدا على 

فهد املعجل

د.نائل القطان

كرَّس حياته وجهده خلدمة وطنه وقضايا أمتيه العربية واإلسالمية

لسمو األمير الراحل مآثر عديدة وإجنازات متالحقة

اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
57 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد58

قياديو «األبحاث»: مسيرة األمير الراحل عززت املسار التنموي ورعت املفكرين

دارين العلي

نعى قياديو وباحثو معهد 
الكويت لألبحاث العملية سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد الذي تــرك بصمات 
واضحــة فــي عالــم البحث 
العلمــي، حيث كان داعما له 
بكل قوة وعزم إلميانه املطلق 
بأهميــة البحــث العلمي في 

تطوير املجتمعات.
ودعا القياديــون اهللا أن 
يســدد خطى خلفه صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمــد، وأن يرزقه البطانة 
الصاحلــة التــي تعينه على 
حمل املسؤولية ملا فيه خير 
وازدهار البــالد والعدل بني 

العباد.
املدير  البداية، قــال  وفي 
التســويق  التنفيذي لقطاع 
التجاريــة فــي  والعمليــات 
املعهد عبداحملســن الهارون 
إن فقيد الكويت الكبير خلف 
رصيــدا كبيرا من االجنازات 
منذ اسهاماته االولى في احلياة 
السياسية حينما عني عضوا 
فــي اللجنة التنفيذية العليا 
التي عهد اليها بتنظيم الدوائر 
الرسمية عام ١٩٥٤ ثم دائرة 
الشؤون وعدد من الوزارات 
وكان اكثرهــا ثراء في عهده 
وزارة اخلارجية ورئاســته 
للحكومة حتى تولى مســند 

االمارة.
وأضــاف الهــارون: امتاز 
عصر ســموه بتعزيز املسار 
التنموي في البالد وقد شهد 
البحــث العلمي بدعم  قطاع 
مميز من سموه، حيث اولى 
مشــاريع الطاقــة املتجــددة 
اهتمامــا خاصــا وخاصــة 
الشــقايا للطاقــة  مشــروع 
املتجــددة، وقد عبر ســموه 
فــي العديــد من املناســبات 
عــن اهتمامه بدعــم العلماء 
البنية  والباحثني وتطويــر 
التحتية للقطاع، مؤكدا اهتمام 
سموه بشكل خاص باإلصالح، 

الوطنية من ابناء الوطن، وقد 
كان مشروع الطاقة املتجددة 
بالشقايا الستخدامات الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح احد 
اهم مشــاريع معهد الكويت 
لألبحاث العلمية والتي قام 
بدعمــه والرعاية املباشــرة 
لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ 
وغيرها من املشاريع الهامة.

راعي السالم

قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
مديرة برنامج التكنولوجيا 
احليوية د.فضيلة السالمني 
ان الكويت وإالنسانية فقدت 
ٔاميرها، والعروبة فقدت ركنها 
وحاميهــا، ولقــد كان داعيا 
وراعيا للسالم في وطنه وفي 
أمته العربية واالسالمية وأبا 
للجميع حرص على رفاهية 
شعبه وأوصل اخلير الى كل 
بقاع العالم فكســب احترام 

العالم بأسره. 
من جهتها، اعتبرت مديرة 
ادارة العمليات التجارية إميان 
العوضي أن تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩ 
سيســجل فــي التاريخ بأنه 
اليوم الذي اصبحت الكويت 
فيــه يتيمــة»، وفقــدت ابــا 
حنونا، وقائدا محنكا وانسانا 
بشوشا. آملة من اهللا أن مين 
عليه بالرحمة والغفران وعلى 

الظروف، داعيا املولى اجلليل 
أن يغفر له ويرحمه بواسع 

رحمة إنه السميع القدير. 
الفقد الكبير

وعــزت املستشــارة لدى 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ممثلة املعهد د.حبيبة املنيع 
أهل الكويت جميعا والعالم 
بأسره من شــرقه الى غربه 
ومن شماله الى جنوبه بوفاة 
قائد العمل اإلنســاني والدنا 
ســمو االمير الشــيخ صباح 
األحمد معتبــرة أنه املصاب 
اجللل والفقد الكبير بفقدان 
احلاكــم والوالــد واملرشــد 
والناصح والقائد اإلنساني، 
قائلة «لقد بكت قلوبنا ونزفت 
أعيننــا فقــد كان صباحنــا 
املشرق الذي مأل حبه كويتنا». 
وقالــت املنيع ان الكويت 
تقدمــت في عهــده كثيرا في 
عدة مجاالت ولم يغفل البحث 
العلمي وقد كان داعما وموجها 
وحريصــا على أن نكون في 
مصــاف الــدول املتقدمة في 
مختلف املجاالت وخصوصا 
البحــث العلمــي وقــد اهتم 
باألبحــاث التي تخص األمن 
الغذائــي والزراعة وحرص 
عليها، مستذكرة لقاءه باحثي 
املعهد في قصر بيان العامر 

وذكر العنزي أن ســموه 
كانــت لــه رؤيــة فــي جعل 
الــدول  الكويــت مبصــاف 
املتقدمة من خــالل االهتمام 
والتشجيع على البحث العلمي 
وجعله من ركائز التنمية في 
الكويت ولرؤيته كويت جديدة 
٢٠٣٠، موضحا أنه تشــرف 
بلقاء سموه عام ٢٠٠٧، حيث 
مت عرض اجلهود املبذولة في 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
وانشطته البحثية حيث قام 
بتوجيهنا باالهتمام بالبحث 
العلمي مبا يخدم الكويت وان 
تكون هنــاك اجنازات تخدم 

اجليل احلالي واملستقبل.
صفحة للمجد

وفي الســياق ذاته، قالت 
اســتدامة  برنامــج  مديــر 
التحتية  البنيــة  واعتمادية 
الســند: حزنــت  د.شــيخة 
قلوبنــا بوفاة ســمو األمير 
الشيخ صباح االحمد رحمه 
اهللا، والذي كان صفحة للمجد 
والعلم والتاريخ في الكويت 
والعالــم اجمع، كان حريصا 
على دعــم العلــم والعلماء، 
وتشــهد له أروقة اجلامعات 
ودور العلم فــي دول العالم 
فبرحيله خسر العالم قامة من 
قامات احلكمة والديبلوماسية 

والعطاء االنساني.
منارة اإلنسانية

وقالت الباحث العلمي في 
مختبــر الزراعة النســيجية 
التابع ملركز االبحاث البيئية 
والعلوم احلياتية لطيفة سالم 
الصباح «ان العني لتدمع وان 
القلب ليحزن وانا على فراق 
والــد اجلميــع حملزونــون، 
حيث فقدت االمتان العربية 
واالســالمية والعالــم اجمع 
والد اجلميع الذي كان منارة 
االنسانية ورمزها قائدا حكيما 

محنكا مصلحا». 
ولفتت السالم إلى أن سموه 
كانت له اســهامات واضحة 

اجلميع الصبر والسلوان.
عظيم األثر 

ونعت مديرة دائرة تطوير 
النظــم والبرمجيات م.نورة 
الغرير بعظيم االسى والدنا 
واميرنــا والذي كان لزيارته 
الكرمية للمعهــد اعظم االثر 
فــي نفــوس الباحثــني مبــا 
زرعتــه كلماتــه الكرمية من 
دعم للجهود البحثية العلمية، 
داعية املولى ان يتغمده بواسع 
مغفرتــه وان يرزق خليفته 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد الصحة والعافية 

ويعينه ويسدد خطاه.
مهندس الديبلوماسية

بــدوره، تقدم مدير دائرة 
املبتكرات والتقنيات العلمية 
حاجــي  م.أحمــد  باملعهــد 
بخالص العــزاء الى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وإلى الشعب الكويتي 
واألمة اإلســالمية واملجتمع 
الدولــي بوفاة األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، قائال 
فقدنا مهندس الديبلوماسية 
الكويتية وصانعها، وفقدنا 
األب احلنون على عياله وقائد 
اإلنسانية والسالم، وسوف 
الدائمــة  نفتقــد االبتســامة 
على وجه حتــى في اصعب 

مرات عديدة واســتماعه لهم 
بكل حب وشغف ملعرفة كل 
ما يتعلق بأبحاثهم املتميزة.

وأضافت: لقد مد يد العون 
والنصح لنا رغبة منه رحمه 
بــأن نرتقــي بالبحــث  اهللا 
العلمي الذي وصل في عهده 
إلى املنظمات الدولية املختلفة 
فقد تطــورت أبحاث الزراعة 
وامليــاه والتربــة والعالقات 
املشتركة بينها ووصلت الى 
التعــاون الدولي مع الوكالة 
الدولية للطافة الذرية حتى 
وصلنا الى مرحلة استعانتهم 
بنا كخبــراء ومستشــارين 
لديهــم، ولكــن العظمــاء ال 
ميوتون وإمنــا يخلدون في 
سماء العلم والعطاء، فسيظل 
نبراساً نسير على ضوئه فإلى 
جنات اخللد يا صباح الكويت. 

الدول املتقدمة

وتقدم مدير برنامج دعم 
متخذي القرار إلدارة االزمات 
العنــزي بخالص  د.عبداهللا 
العزاء للشــعب الكويتي في 
وفــاة فقيــد االمــة العربية 
واالســالمية امير االنسانية 
ســمو االمير الراحل الشيخ 
صبــاح االحمــد ســائال اهللا 
عز وجل ان يتغمده بواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

على جميع االصعدة السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
واالنسانية، كما كان له دور 
واضح في دعم العلم والعلماء 
والباحثــني وتشــجيعه لهم 
ورعايته الكرمية الحتفاالت 
فائقــي اجلامعــة والعلمــاء 
املبدعــني وتكــرمي املعلمــني 
وكانت توجيهاته وتشجيعه 
لنا بعد ان تشــرفنا بزيارته 
االثر الكبير في التقدم وتطوير 
الدراسات واالبحاث في مجال 
الزراعة النسيجية لنصل الى 
مــا وصلنا اليه مــن تطوير 
وانتاج ســالالت جديدة من 
النباتات املثمرة لدعم االنتاج 

النباتي واالمن الغذائي.
العظماء ال يرحلون

بدورهــا، قالــت مشــارك 
م.معصومــة  أول  أبحــاث 
القاسمي ان احلزن ميأل القلوب 
من احمليط إلى اخلليج.. عظم 
اهللا أجورنا بفقيدنا الشــيخ 
صباح األحمد.. وداعا لرجل 
من رجاالت السالم ورحمه اهللا 
حتيط بــه وبقلوب محبيه.. 
العظمــاء ال  بــأن  وعزاؤنــا 
أبدا فآثــار اخلير  يرحلــون 

وحدها تبقى.
كما عزى الباحث العلمي 
املشارك في برنامج تكنولوجيا 
النانو د.ناصر الصايغ بفقدان 
صانع الكويت احلديثة وراعي 
العلم واملفكرين سمو الشيخ 

صباح االحمد.
وقال الصايغ: كان رحمه 
اهللا من أشد الداعمني ألبنائه 
الباحثني ويسعى دائما لرعاية 
احملافــل العلميــة ويحرص 
على تكرمي العلماء من ابناء 
الكويت بنفســه فــي الكثير 
مــن املناســبات احمللية كما 
كان دومــا يوصــي القيادات 
في جميع مؤسســات الدولة 
باالهتمام بالطاقات الشبابية 
إلميانه بهم وقدرتهم على خلق 
املستقبل املشرق الذي ستبحر 

نحوه بالدنا احلبيبة.

قالوا إن زيارات سموه للمعهد كان لها أعظم األثر في نفوس الباحثني ودعم جهودهم لالرتقاء بالكويت إلى مصاف الدول املتقدمة

ومحاربــة الفســاد، وتعزيز 
االقتصــاد بتنويــع مصادر 
الدخل، وجذب االستثمارات 

اخلارجية.
من جهته، قال مدير مركز 
أبحاث املياه د.محمد الراشد 
«إن القلب ليحزن وإن العني 
لتدمــع وإنــا علــى فراقك يا 
سمو الشــيخ صباح االحمد 
حملزونون ولكن ال نقول إال ما 
يرضي ربنا «الحول وال قوة 
اال بــاهللا العلي العظيم وإنا 
هللا وإنا إليه راجعون»، داعيا 
اهللا له بالغفران والرحمة وأن 
يسكنه الفردوس األعلى من 
اجلنة ويوفق صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ملــا يحبه ويرضــاه وملا فيه 
خيــر البــالد والعبــاد، وأن 
يرزقــه البطانــة الصاحلــة 
املُصلحــة التــي تعينه على 

حمل املسؤولية».
داعم للعلماء

بدروه، قــال مدير دائرة 
اجلودة والصحة والســالمة 
وبيئة العمل د.مفرح الرشيدي 
فقدت الكويت رجال من أغلى 
الرجال توج اميرا لإلنسانية 
تتويجا لم يســبقه احد من 
قبلــه بــني األمم علــى مــر 

العصور.
وأضــاف الرشــيدي: لقد 
كان اميرا احبه الصغير قبل 
الكبير والضعيف قبل القوي 
وقــدره العدو قبل الصديق، 
لقد كان نبراسا وداعما للعلم 
والعلماء ودائما يحث ابناءه 
في املعهــد علــى أن يرتقوا 
بالعلــوم واملعرفــة لرفعــة 
الكويت بني الــدول املتقدمة 
وان تكــون رائدة وســباقة 
في جميع املجــالت العلمية 
وتعزيز املوارد الالزمة لدخل 
الكويت وعدم االعتماد على 
النفط وزيادة اإلنتاج احمللي 
ومعــدالت النمو االقتصادي 
النفطيــة  للقطاعــات غيــر 
الكوادر  وتأهيــل وتدريــب 

السيد عمر: على وعدنا لتحقيق الرؤى والغايات السامية لتنمية وطننا
عبرت مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية د.سميرة 
الســيد عمر عن بالغ احلزن واالسى لوفاة فقيد الكويت 
الكبير سمو األمير الشيخ صباح االحمد، متقدمة بخالص 
التعازي الى مقام صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
االحمد وســمو رئيس مجلــس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالــد الصباح واســرة آل الصباح والشــعب الكويتي 

واالمة العربية واالسالمية.
وقالت الســيد عمــر: لقد فقدنا قائــدا عظيما وراعيا 
لالنســانية والدميوقراطية وللتقــدم العلمي واالبتكار، 
قدم صورة مشــرقة للكويت، وقد حظــي قطاع العلوم 
والتكنولوجيا والبحث العلمي باهتمام بالغ من ســموه 

وحقــق املعهد في عصره اجنازات مرموقة وحظي ابناء 
املعهد من العلماء والباحثني باســتقبال سموه له، وكان 
سموه رحمه اهللا يستمع الى ابنائه الباحثني ويحفزهم 
ويوجه نحو توفير كل ما يلزم من نظم وامكانيات لنشاط 

البحث العلمي والتطوير.
واضافت: رحل ويبقى نور اجنازاته مضيئا وبصماته 
الناصعة، واننا في املعهد على وعدنا بالوصول الى الرؤى 
والغايات السامية في تنمية وطننا احلبيب ونستمر في 
عطائنا حتت القيادة السامية واحلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف االحمد، وال يسعنا اال الدعاء والصبر 
على فقدان قائدنا وراعينا رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.

الهارون: سموه اهتم بدعم العلماء والباحثني وتطوير البنية التحتية للقطاع العلمي

الرشيدي: سموه عمل لتقليل االعتماد على النفط وتنويع اإلنتاج احمللي 

الراشد: ندعو اهللا أن يسدد خطى صاحب السمو ويعينه على حتمل املسؤولية 

املنيع: كان داعمًا وحريصًا على أن تكون الكويت في مصاف الدول املتقدمة
العوضي: سيسجل تاريخ وفاته بأنه اليوم الذي أصبحت الكويت فيه «يتيمة» 

السالم: متكنا بتشجيعه من إنتاج سالالت جديدة من النباتات لدعم األمن الغذائي

العنزي: الفقيد انتهج التشجيع على البحث العلمي وجعله إحدى ركائز التنمية 

القاسمي: العظماء ال يرحلون أبدًا فآثار اخلير وحدها تبقى على مر العصور



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
59 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

املجتمع الدولي يشيد مبناقب «قائد العمل اإلنساني»:
د قيم االنفتاح واحلوار عمل بال كلل لتهدئة التوترات وجسَّ

عواصــم ـ وكاالت: واصل 
املجتمــع الدولــي اعرابه عن 
اخلسارة الكبيرة التي فقدها 
العالــم برحيل ســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، رحمه اهللا، مشــيدا 
مبناقبه والبصمات التي تركها 

على مختلف االصعدة.
وقال رئيس الوزراء الكندي 
جيستني ترودو ان أمير الكويت 
الراحل خدم شعب الكويت دون 

كلل.
وأضاف ترودو في تغريدة 
عبر حســابه الرسمي مبوقع 
تويتر امس «لن ننســى أبدا 
قيادتــه ورؤيته وكرمه جتاه 
القوات الكندية املوجودة في 
الكويت وقلوبنا مع كل الذين 

ينعون الراحل».
بدوره، اعرب رئيس الوزراء 
الياباني يوشيهدي سوغا عن 
خالص تعازيه للكويت حكومة 
وشعبا في وفاة الفقيد الكبير 
قائال «انها خســارة جســيمة 

للمجتمع الدولي».
واضاف ســوغا فــي بيان 
امس «لقد حزنت بشدة لسماع 
نبأ وفاة صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح وأود أن أتقدم 
بالنيابة عن حكومة وشــعب 
اليابان بأحر التعازي لشعب 

الكويت».
اخلارجيــة  ووصفــت 
الفرنسية صاحب السمو امير 
البالد الراحل الشــيخ صباح 
االحمد، طيب اهللا ثراه، بالقائد 
احلكيم الذي قاد الكويت على 
طريق االســتقرار واحلداثة، 
وقدمت خالص تعازيها ألسرة 

آل الصباح وشعب الكويت.
وقالت الوزارة في بيان امس 
ان ســمو االميــر الراحل عمل 
بال كلل لتنفيذ ديبلوماســية 
مستنيرة ومتوازنة ولتهدئة 
التوتــرات اإلقليمية وتعزيز 

قيم اإلنسانية.
واضاف البيان ان «الكويت 
فقدت قائدا عظيما جسد قيم 

التوفيق.
احلكومــة  أعربــت  كمــا 
اإلسبانية عن حزنها الشديد 
لوفــاة صاحب الســمو أمير 
الكويــت املغفور له بإذن اهللا 
تعالى الشيخ صباح األحمد، 
متقدمة بأحر التعازي ألسرة 
آل الصباح وللكويت حكومة 

وشعبا.

جميع قادة املنطقة.
وأضاف البيان انه ســاهم 
في خلق صورة الكويت كدولة 
معتدلة والعب ديبلوماســي 
أساسي ملتزم باحلل السلمي 

للنزاعات.
وأشاد كذلك بالتزام سموه 
السخي بالقضايا اإلنسانية، 
األمر الــذي دفع األمم املتحدة 

السياسية.
وقــال البيان ان إســبانيا 
والكويت دولتــان صديقتان 
وحليفتان حافظتا دائما على 
عالقات سياسية وديبلوماسية 
متميــزة وســتحتفالن العام 
املقبــل مبرور ٦٠ ســنة على 
إرســاء العالقات السياســية 
بينهما، مشيرا إلى ان إسبانيا 

وقالــت وزارة اخلارجيــة 
اإلســبانية في بيــان أمس ان 
صاحب الســمو الراحل رسم 
مالمح حقبة أساسية وبارزة 
فــي بــالده التــي تولــى دفة 
قيادتهــا منذ عام ٢٠٠٦ بعدما 
شغل منصبي وزير اخلارجية 
(١٩٦٣ـ  ٢٠٠٣) ورئيس الوزراء 
(٢٠٠٣ـ  ٢٠٠٦) مكتسبا احترام 

إلى تكرميه ومنحه لقب قائد 
العمل اإلنساني في عام ٢٠١٤.

وشــدد علــى ان الكويــت 
تطــورات  أيضــا  شــهدت 
اجتماعية مهمة بقيادة الشيخ 
صباح االحمد منها االعتراف 
بحقوق املرأة التي مارست حق 
التصويت ألول مرة ووصلت 
املســؤولية  مناصــب  إلــى 

«تريــد فــي هــذه اللحظــات 
احلزينــة االعتــراف بالــدور 
الرئيس لسمو األمير الراحل 
في املســاهمة فــي تطويرها 

وتعزيزها».
وأعــرب وزيــر خارجيــة 
النمســا الكسندر شالينبيرغ 
عن حزنه وتأثره الشديد لوفاة 
صاحب الســمو أميــر البالد 
الراحل الشيخ صباح االحمد 
اجلابر الصباح طيب اهللا ثراه.

وقال شــالينبيرغ «نعزي 
الكويــت وشــعبها  حكومــة 
الصديق وعائلــة الفقيد بهذا 
املصاب االليم ونتمنى لصاحب 
الســمو االمير اجلديد الشيخ 
نواف االحمد اجلابر الصباح 
التوفيــق والنجاح في مهامه 

اجلديدة».
وأشار الى ان عالقات قوية 
ربطت بني املستشار النمساوي 
سيبســتيان كورتس وسمو 
االميــر الراحــل حيــث التقيا 
أكثر من مرة في الكويت وفي 

مؤمترات دولية.
كما لفــت الى أن «الكويت 
والنمســا ترتبطــان بعالقات 
ثنائية متطورة منذ عقود من 
الزمن ونحرص على استمرارها 
ودعمها في املستقبل»، معربا 
عن «قناعة راسخة» بأن عالقة 
البلدين ستستمر وفق نهجها 
املتميز الذي عرفته على امتداد 

عقود.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
النمساوي في ختام تصريحه 
«لــدي قناعــة راســخة بــأن 
عالقاتنا ســتواصل تطورها 
في ظل القيادة اجلديدة للبالد».

كذلك أعرب وزير خارجية 
لوكسمبورغ جان اسلبورن عن 
خالص تعازيه لشعب الكويت.

ووصــف أســلبورن فــي 
تدوينه على حسابه الرسمي 
للتواصــل  تويتــر  مبوقــع 
االجتماعي سمو األمير الراحل 
بأنــه كان «مدافعا ال يكل عن 
الســالم واحلــوار والعمــل 

اإلنساني».

ترودو: لن ننسى أبداً قيادته ورؤيته وكرمه.. سوغا: إنها فعالً خسارة جسيمة

االنفتاح واحلوار في كل مكان».
واكــد ان االميــر الراحل 
ســاهم فــي تعزيــز أواصر 
الصداقة العميقة والصادقة 
بني فرنسا والكويت، معربة 
عن خالص تعازيها للشعب 
الكويتي ومتنياتها لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد اجلابــر الصباح كل 

إسبانيا: أمير الكويت الراحل رسم مالمح حقبة أساسية في تاريخ بلدهفرنسا: األمير الراحل كان قائدًا حكيمًا عزز قيم اإلنسانية

سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد60

قياديو مكتب الشهيد: فاجعة كبيرة.. وعزاؤنا أن الكويت في أيٍد أمينة

دارين العلي

يعتبــر مكتب الشــهيد، 
نظــرا لطبيعــة عملــه في 
خدمة أســر الشــهداء، أبرز 
اجلهات التي حازت االهتمام 
الشديد لسمو األمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد ملا له 
مــن أهمية إنســانية لقائد 
عرف بالعمل االنساني على 
مســتوى العالم، فكيف في 
بالده وخصوصا لذوي من 
ضحوا بأرواحهم في سبيل 

الوطن.
الكلمات  ومهمــا كانــت 
معبرة فهي تعجز عن وصف 
مآثر سموه وإسهاماته في 
هذا املجال، حيث كان دائم 
التأكيــد واحلــرص علــى 
قياديــي املكتب وبــذل كل 
اجلهود والتفاني في خدمة 

اسر الشهداء.
وفي هذا الســياق، رأى 
قياديــو املكتــب ان البــالد 
خســرت رمــزا مــن النادر 
ان يتكــرر وأن العوض في 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمــد «خير خلف 

خلير سلف».
وعــّزى مدير عام مكتب 
الشــهيد باإلنابــة صــالح 
العوفان في رحيل ســموه 
قائال: «عندما يكون احلزن 
واملصــاب جلــال، ويفقــد 
وتفقــد  والــده،  الشــعب 
اإلنســانية قائدهــا، يعجز 
اللســان عــن التعبيــر عن 
الشــعور باألســى، وتفقد 
الكلمات قدرتها ومعانيها».

رمز الوفاء

وأضــاف العوفــان: إنه 
رحيل قائد شــهد له العالم 
بأقطاره بحكمته وإنسانيته 
وعطائه، فصنع من نفسه 
رمــزا لإلخــالص والوفاء، 
وكان نبــأ الرحيــل فاجعة 
هزت القلوب املرهفة املليئة 
باحلب والصدق واملشــاعر 
الفياضــة، فلــم جتــد إال 
التضرع إلى اهللا بأن يتغمد 
سمو األمير الراحل بواسع 
الفردوس  رحمته ويسكنه 
األعلــى مع الذين أنعم اهللا 
عليهم من النبيني والصديقني 
والشهداء والصاحلني وحسن 
أولئك رفيقا، كما ان مكتب 
الشــهيد بجميــع كــوادره، 
وبقضه وقضيضه، وجميع 
أسر وأبناء شهداء الكويت 
األبــرار، يتقدمــون بأحــر 
التعــازي بوفــاة والدهــم 
وإلى الشعب الكويتي األبي، 
واألمتني العربية واإلسالمية، 
وجميع الشعوب التي حمل 
سمو األمير الراحل قضاياها 
ودافــع عنهــا فــي احملافل 
الدولية على مدى خمســني 
عاما، وعاش آالمها، ومسحت 
يده البيضاء األســى عنها، 

إقليميــة ودولية.  وحروب 
وحافــظ على وطنــه وبلده 
الكويت واحة أمن ورخاء، في 
منطقة عاشت اضطرابات على 
مدى عقود، ومن هنا جاءت 
رغبة منظمة األمم املتحدة في 
العام ٢٠١٤ مبنح سمو األمير 

 وختــم قائــال: رحلــت 
يــا صبــاح الكويــت، يا من 
عشقت الديبلوماسية فكنت 
عميدها، وعشقت السياسة 
فكنــت حكيمهــا، وعشــقت 
اإلنســانية فكنــت قائدهــا، 
وعشقت الكويت فبادلتك حبا 

اهللا، وعلــى القيــام باملهمة 
خير قيام، فهو وال ريب من 
ذرية مبارك ومن مدرسة جابر 

وسعد وصباح.
رحيل القائد 

بدورهــا، قالــت مديــر 

الراحل لقب «قائد اإلنسانية»، 
وهو لقب لم ينله زعيم من 
قبله، وكذلك تسمية الكويت 
«مركزا للعمل اإلنســاني»، 
تقديرا مــن املنظمة الدولية 
جلهود سمو والدنا في خدمة 

اإلنسانية.

بحب.. رحلت يا والدنا بعد 
أن أودعت الكويت بأيد أمينة 
مخلصة صادقــة، بيد خير 
خلف خلير ســلف، صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد فهو الكفــؤ والقادر 
على حمــل الرســالة بعون 

التوجيــه والرعايــة  دارة  إ
االســرية في املكتب أشواق 
العرادة ان قائد االنســانية 
رحل ولكن اعماله وكلماته 
ومواقفــه خالــدة ابد الدهر 
مناهج تدرس في االنسانية 
والديبلوماســية والعطاء، 
حيث امتدت يــده البيضاء 
الى شــعوب العالــم اجمع 
حتى أصبح اســمه وســاما 
على صدر اإلنسانية يتألأل 
على مر االزمان مشعا مبعاني 

العطاء والبذل والسخاء. 
وأوضحت العرادة ان خير 
مثال على انسانيته رعايته 
االبوية ملكتب الشهيد وذوي 
الشــهداء، حيث كان رحمه 
اهللا حريصــا عليهم وعلى 
الرعايات املقدمة لهم، ولقد 
كان لكلماته احلانية ألبناء 
الشهداء الفائقني الذي يلتقي 
معهم سنويا خير حافز لهم 
لالستمرار والتقدم والعطاء، 
حزنــا برحيل ســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد االب 
املعطاء ولكن أيدينا مرتفعة 
الى السماء بدعواتنا الى هللا 
بالراحة األبديــة في جنات 
النعيم بال حساب وال سابق 

عذاب.
وأضافت ان سموه ترك 
الكويت في أيدي «ســيدي 
ووالــدي وقائــدي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد الذي علمنا احلكمة 
وعلمنا متى يكون للصمت 
معنى أعمق من معنى الكالم؟ 
تلمست حنانك وانسانيتك 
من خالل ما تطالعنا الصحف 
مــن لقاءاتك وحنــوك على 
طفل وملس راســه ومع هذا 
القلب الرحيم اال انه يخفي 
في طياته احلكمة والشــدة 
اذا لــزم االمــر، لقبت باألب 
الروحي لألمن واالستقرار 
وذلك ألنك املؤسس احلقيقي 
لــوزارة الداخلية بشــكلها 
اجلديد الذي أسس على فكر 

اداري عميق.
وزادت: كلماتك احلاسمة 
التي نطقت بها في أغسطس 
املاضي كانت كالبلسم على 
الشــارع الكويتــي جعلته 
يتنفس الصعداء من جديد 
واحيت االمــل باجلميع «ال 
حماية لفاسد أيا كان اسمه 
أو صفته أو مكانته.. أدعو 
االخوة في احلكومة ومجلس 
األمــة إلى اعتمــاد التدابير 
الفاعلة والتشريعات الكفيلة 
بردع الفاسدين والقضاء على 
مظاهر الفســاد وأسبابه»، 
هي ليست مجرد كلمات بل 
هي رؤية ورســالة للحقبة 
القادمــة، نبايعــك ســيدي 
ووالدي وقائدي على السمع 
والطاعة وندعو اهللا العلي 
القديــر ان يوفقك ملا يحب 
ويرضى وان يرزقك البطانة 

الصاحلة النافعة.

«سموه كان الداعم األول جلميع أبناء الشهداء وأعماله اخليرية واإلنسانية شملت مختلف دول العالم»

وقدم لدول مزقتها احلروب 
يد العون بسخاء ورحمة.

وتابــع: لقد كان ســموه 
رجــل الســالم الذي ســخر 
ديبلوماســيته وسياســته 
ـه املميــزة إلنهــاء  وحكمتـ
إشكاالت بني األشقاء وخالفات 

أبناء الشهداء: ستبقى في القلب يا والدنا
دارين العلي

«هذوال عيالي» كلمة باتت ايقونة يتغنى 
بها الشعب الكويتي نظرا ملا حتمله من معان 
سامية اطلقها قائد أقل ما ميكن ان يقال عنه 

بأنه االب احلاني والرجل املقدام املضحي.
إنهم أبناء الشهداء الذين يشعرون بأسى 
ولوعة وفــراق ذويهم مرة أخرى مع رحيل 
حاميهم وسندهم الذي حل مكان ذويهم الشهداء 
في كل مراحل حياتهم ومفترقاتها، وما يعوض 
عليهم اميانهم املطلق ان سمو االمير الشيخ 
نواف االحمد سيكون الوالد لهم كما كان دائما.

يتيمة للمرة الثانية

وفي هذا السياق، قالت فرح جاسم اخلواجة 
ابنة الشهيد د.جاسم اخلواجة إنه في مثل هذا 
اليوم احلزين ال يسعنا اال ان نعزي انفسنا 
وأهلنا وعموم شــعب الكويت وبوفاة أبينا 

الغالي الشيخ صباح.
واستذكرت تفجير مسجد الصادق احلادثة 
التي فقدت خاللها والدها الشهيد حيث كان ابونا 

الشيخ صباح داخل املسجد فلم يهتم باملخاطر 
ولم يخف على نفسه وامنا مشى الى داخل 
املسجد ميسح دموعه ويقول هذوال عيالي.

وأضافت «في ذلك اليوم ورغم حرقة القلب 
على فقد والدي الغالي إال انني أحسست ان 
اهللا عوضني بوالد حنون ذي قلب كبير ،سند 

وظهر لنا بعد والدي الغالي».
وقالت «اليوم يتجدد احلزن واأللم ويعود 
شعور فقد الوالد والســند والظهر مجددا، 
عندما رأيت النعش مغطى بعلمنا الغالي، ذكرت 
شعور الوحشة والظلمة الذي احسسته بفقد 
والدي الشهيد، اليوم أصبحت يتيمة للمرة 
الثانية، اليوم عاد لي احساس فقد االب والسند 

والظهر، اليوم صرت بدون اب مجددا».
فقيد الكويت

من جهته، قال فهد ناجي ابن الشهيد ناجي 
فهد جعفر ان ســموه فقيد الكويت واألمة 

العربية واإلسالمية، قائد العمل االنساني.
وقال: بديبلوماسيته املتميزة سعى ألن 
تكون الكويت ســباقة في مجال املساعدات 

االنسانية لتشمل جميع انحاء العالم والتي 
توجت مسيرتها لتكون مركزا للعمل االنساني.

ال صباح بعد صباح

بدورها، قالت مــرمي علي بوحمدي ابنة 
الشهيدة فاطمة عبداهللا العصفور انه ال صباح 
بعد صباح، مضيفة «رحم اهللا أبونا الشــيخ 
صباح االحمد، لقد كان بالنسبة ألبناء الشهداء 
أبا، إنه صباح اإلنسانية وأمير لإلنسانية جمعاء، 
وكان يحب ويحس بأبناء الكويت جميعهم».
واستذكرت لقاء أبناء الشهداء املتفوقني 
عــام ٢٠١٨ والذي كان لقــاء األب مع أبنائه، 
الفتة الى انه دائما يوجه كلماته ألبناء الشهداء 
والتي تعزز روح الوطنية. وختمت «فقدنا أبا 
حنونا، رحمك اهللا يا أمير اإلنسانية وستبقى 

في القلب».
رحل والدي من جديد 

مــن جهته، قال مؤســس مركز الكويت 
لالبتكار م.محمد الرفاعي ابن الشهيد صالح 
الرفاعي إن رموز األمة ترحل أجسادهم عنا.. 

لكن تبقى رؤيتهم وراياتهم شــامخة في 
العلياء، تبقى لتدفعنــا للعطاء واإلخالص 

واالستمرار بتحقيق الرسالة السامية.
ووجه كالمه لسمو األمير الراحل قائال 
«يعلم العالم أنك كنت األمل، كنت الساعي 
لتحقيق األمن واالستقرار فيه كنت تبني 
النهضة والعطاء ملــن حتطمت  جســور 

جسورهم».
وأضاف: وعلى الرغم من كبر حجم هذا 
املسعى، إال أنك كنت األب احلاني بكلماتك 
التي ال أنســاها لي وألبناء الشهداء كلما 
نلقاك «أنتم مستقبل الكويت، آباؤكم ضحوا 
بأنفسهم ألجلنا وأنا اآلن أبوكم»، قائال «اليوم 

رحل والدي من جديد».
وقال «كم أنت عظيــم بأفعالك وأعظم 
بقلبك الكبير األبوي الذي حمل راية الكويت 
ألعلى درجات العطاء، لن نستطيع إيفاء آبائنا 
حقهم والدي أمير اإلنسانية ووالدي الشهيد 
صالح الرفاعي إال بحمل رايتهم ورسالتهم 
باالستمرار في بناء جسور النهضة والعطاء 

في الكويت وفي العالم».



«الصحافيون العرب»: الراحل  كان زعيمًا وقائدًا مخلصًا للكويت واألمة
عواصم ـ خديجة حمودة ووكاالت

العــام  االحتــاد  نعــى 
للصحافيــني العــرب أميــر 
الشــيخ  الراحــل  الكويــت 
صبــاح األحمــد طيــب اهللا 
ثراه، مؤكدا أنه «كان زعيما 
وقائدا مخلصا للكويت واألمة 
العربية جمعاء ملا كان يتمتع 
به من رؤية حكيمة جتسدت 
في األعمال التي قام بها طوال 

فترة حياته».
وعبر االحتاد في بيان له 
عن خالص تعازيه وأصدق 
مواساته للحكومة الكويتية 
الكويتي وعائلة  والشــعب 
الفقيد العظيم لهذه اخلسارة 
الفادحة، حيــث كان صوتا 
للحكمــة واالعتدال كما كان 
يتمتع مبكانة عالية بني قادة 
العالم وله مواقفه السياسية 
واإلنســانية التي يشهد لها 

اجلميع.
وأكد االحتاد أن املرحوم 
بــاذن اهللا تعالــى الشــيخ 
صباح األحمــد كان معروفا 
بحرصه علــى احلفاظ على 
وحدة الصف العربي بحكمته 
املعهودة ومتســكه املستمر 
باحلوار كمنهج حلل املشكالت 
املســتعصية، داعيا اهللا أن 
يرحم الفقيد وأن يلهم أسرته 
والشــعب الكويتــي الصبر 
والسلوان لفقدان هذا القائد 

العظيم.
هذا، وخصصت الصحف 
العربية افتتاحياتها بكلمات 
الرثاء والوداع لالمير الراحل 
مبينــة مناقبــه واجنازاتــه 
العربيــة ومواقفــه التــي ال 
تنســى في جميــع القضايا 
العربيــة واالســالمية التي 
هي بأمــّس احلاجة حلكمته 
وشــجاعته، حيــث تناولت 
الصحف اإلماراتية الصادرة 
امس، خبر رحيل فقيد الوطن 
مؤكــدة ان االمتــني العربية 
واالسالمية فقدتا زعيما فذا 
وقامة سياســية وانسانية 

متفردة.
وجمعــت وكالــة األنباء 
اإلماراتيــة (وام) عناويــن 
واخبــار الصحف اإلماراتية 

التي تناولت خبر وفاة األمير 
الراحــل في تقريــر مفصل، 
وقالــت صحيفــة «االحتاد» 
حتت عنوان «أمير احلكمة» 
ان رجــل احلكمــة واملواقف 
العروبية واخلليجية الشيخ 
صباح األحمد قضى ٧٠ عاما 
فــي خدمــة وطنــه وأمتيه 
اإلســالمية والعربية اللتني 
فقدتا برحيله «زعيما عربيا 
فذا وقامة سياسية وإنسانية 

متفردة».
واختتمت صحيفة االحتاد 
قائلة «لرحيل أمير اإلنسانية 
تنكس األعالم ويقام احلداد 
ضارعني للمولى عز وجل أن 
يجزيه اخلير عن أمته وشعبه 
التعازي واملواســاة  وأحــر 
ألشــقائنا فــي الكويت على 
هذا املصــاب اجللل، انا هللا 

وانا إليه راجعون».

خلدمة وطنه واألمة العربية 
والعالم».

وعبرت صحيفة اخلليج 
في ختام افتتاحيتها عن الثقة 
بأن «الكويت ستتجاوز محنة 
أميرها وســتواصل  غيــاب 
أننــا نثــق  مســيرته كمــا 
بصاحب السمو االمير الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح 
الذي سيكون خير خلف خلير 

سلف».
من ناحيتها، قالت صحيفة 
«الوطــن» اإلماراتيــة فــي 
افتتاحيتهــا حتــت عنــوان 
«أمير اإلنسانية» ان الزعماء 
الذيــن يجعلــون  والقــادة 
أســمى  هدفــا  اإلنســانية 
يبقون في قلوب شــعوبهم 
وكل من يتلمس عظيم فعلهم 
«وأبرز القــادة من التصقت 
اإلنســانية باســمهم وباتت 

بعنوان «غياب قائد حكيم» 
ان الكويت والعاملني العربي 
واإلســالمي فقــدوا رجــال 
اســتثنائيا برحيل الشــيخ 
صباح األحمد، بل إن العالم 
برمته خســر زعيما حكيما، 
ســيتذكره اجلميــع طويال، 
نهجه املعتدل، ودوره البارز 
في تفكيك ألغام املنطقة، كما 
سيذكر التاريخ أن سياسته 
احلكيمــة وبصيرته عبرت 
بالكويت أزمات كبرى، خرج 
منهــا الكويتيــون بســالم، 
ليواصلوا مســيرة التنمية، 

والرخاء واالستقرار.
وأضافت أن الشيخ صباح 
نهل من جتربته الديبلوماسية 
الطويلة، التي تعكس طبيعته 
واإلنســانية،  الشــخصية 
ووظف هذه املقاربة احلصيفة 
في مواجهة عواصف عاتية، 

بدورها، قالــت صحيفة 
«اخلليــج» فــي افتتاحيتها 
الصباحيــة امــس «صحيح 
أن املــوت حــق ومنتهى كل 
حي وهو قدرنا وقضاء اهللا 
الذي ال يرد لكنه املوت الذي 
يترك في القلب لوعة وأسى 
ووجعا خصوصــا اذا غيب 
قامة تاريخية بحجم األمير 
الراحل سمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح الذي 

توفي يوم أمس».
وتابعت الصحيفة «بوفاة 
أمير اإلنسانية نعزي أنفسنا 
الكويت وحكومتها  وشعب 
واألمتني العربية واإلسالمية 
ألن الفقيــد لم يكــن كويتيا 
فقط بــل كان عربيا صميما 
وإنســانيا استحق لقبه عن 
جــدارة إذ كان جســر محبة 
وخير وتواصل كرس حياته 

مرادفة لعملهم ومسيرتهم». 
وأضافت الصحيفة «مناقب 
الراحــل الكبير يتم التعبير 
عنها بالعمل والفعل والدعوة 
للحكمة والتعقــل وترجمة 
التعبير عن اإلحساس باآلخر 
مبــا يضمــن حتقيــق األثر 
اإليجابي كما يجب وهذه كانت 
صفات ســمو االمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
الــذي انتقل إلــى جوار ربه 
تاركا إرثا عظيما من احملبة 
والفخر واالعتزاز في نفوس 

كل من عرفوه».
كمــا تناولــت الصحــف 
السعودية، في عددها الصادر 
امــس، رحيل ســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد طيب 

اهللا ثراه.
وقالت صحيفة «الرياض» 
فــي افتتاحيتها التي جاءت 

واجهت الكويت، فبرز حاكما 
منصفا، يلتقي عنده الفرقاء، 
ويثق به املختلفون ليجنب 
الفوضــى  الكويــت مــآالت 
واالنقسام، ويحمي في اآلن 
ذاته املكتسبات الدستورية 
التي حققتها بالده عبر تاريخ 
ممتد من التحديث والتنمية، 
لكن التاريخ ســيقف طويال 
عنــد دوره الــذي ال ينســى 
خالل أخطر أزمــة واجهتها 
الكويت إبان الغزو العراقي 
في ١٩٩٠، إذ كان للفقيد دور 
بــارز خــالل هــذا املنعطف 
اخلطيــر من خــالل جهوده 
الديبلوماسية في حشد الدعم 
الدولي لقضية بالده موظفا 
خبرة أربعة عقود في العمل 
الديبلوماســي، وشبكة من 
العالقات والصداقات املؤثرة 
التــي نســجها مــع املجتمع 

الدولي.
في السياق نفسه، نعت 
القائد  الصحافــة املصريــة 
االنساني، مثمنة دوره البارز 
علــى الصعيديــن العربــي 
والعاملي السيما في املجالني 

االنساني والديبلوماسي.
وأعربت صحيفة «األهرام» 
عن بالغ احلزن واالسى مبرزة 
مواقفــه الداعمــة للعالقات 
املصريةـ الكويتية على مدى 
عشرات السنني. وأشارت الى 
مساندة الكويت ملصر خالل 
العــدوان االســرائيلي عــام 
١٩٦٧ وكذلك مســاندتها في 
حرب ١٩٧٣ ومشاركة «لواء 
اليرموك» فــي دعم اجليش 
املصري واستشهاد عدد من 

االبطال الكويتيني.
أمــا صحيفــة «األخبار» 
فعنونــت صــدر صفحاتها 
بعبارة «وداعا امير االنسانية 
الشيخ صباح االحمد اجلابر»، 
مســتعرضة ردود االفعــال 
املصرية والعربية واالسالمية 

واالقليمية والعاملية.
اوردت  جانبهــا،  مــن 
نعــي  «الوفــد»  صحيفــة 
نقابــة الصحافيني املصرية 
لوفــاة االمير، مشــيرة الى 
الشــقيقة  الكويــت  «فقــد 
واألمة العربية واالنســانية 

كلهــا واحدا مــن أبرز رموز 
الديبلوماسية وقادة السياسة 
وحكماء السالم الذين يندر 

تكرارهم».
وأعــرب مجلــس نقابــة 
الصحافيني املصريني في بيان 
عن خالص عزائه للشــعب 
الكويتي الشــقيق وألســرة 
الفقيد الكرمية، داعيا املولى 
عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن يســكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أسرته وذويه 
والشــعب الكويتي الشقيق 

الصبر والسلوان.
كما تقدم املجلس لصاحب 
الســمو االمير الشيخ نواف 
االحمد بالعــزاء، داعيا اهللا 
ســبحانه وتعالى أن يسدد 
خطــاه ليواصــل مســيرة 
الكويت نحو النهضة والتقدم 

واالزدهار.
مــن جانبهــا، اجمعــت 
الصحــف ووســائل االعالم 
اللبنانيــة علــى اخلســارة 
الكبيــرة للكويــت والعالم 
العربــي برحيلــه، وقالــت 
اللبنانية  صحيفة «النهار» 
في عنوانها الرئيسي ان سمو 
االميــر الراحل كان عن حق 

صوت الضمير.
واشــارت الــى انه اســس 
ديبلوماسية الكويت وسياستها 
اخلارجية التي لم تقم فقط على 
احلياد في عالم عربي مضطرب 
بل قامت ايضا على الوســاطة 

بني املتقاتلني.
وافــردت صحيفة اللواء 
فــي افتتاحيتها مقاال عددت 
فيــه مزايــا ســمو االميــر 
الراحل وقالت «رحل شــيخ 
حكماء احلكام العرب واألمة 
بأمّس احلاجــة إلى حكمته 
وشجاعته واعتداله وقدراته 
الديبلوماســية املميــزة في 
التغلــب على الصعاب وفي 

مواجهة التحديات».
وعنونت صحيفة «االخبار» 
على صفحتها االولى «ما بعد 
أميــر الكويــت علــى النهــج 
باقون»، وقالت انه يتوقع أن 
متضي الكويــت على اخلطى 
التــي ثبــت أطرها مــن يلقب

 بـ «عميد الديبلوماسية».
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رياضيون: عهد األمير الراحل شهد تطورًا كبيرًا لكل القطاعات الرياضية

من قبل األوساط الدولية، ويده 
الكرمية وصلت بالعون واملساعدة 
إلــى العديد من شــعوب العالم، 
وفي الكويت عرفنا فقيدنا الكبير 
أميرا وأبــا، كان رحمه اهللا دائم 
السؤال واملتابعة ألحوال شعبه، 
صغيرهم وكبيرهم، وتوصياته 
الســامية باجلميــع، ومن بينهم 
الشباب الرياضي الذي كان يوليه 
املغفور لــه اهتماما كبيرا، وكان 
داعمــا لنا على الدوام، وحريصا 
علــى تذليل كافــة العقبات التي 

تعترضنا.
وأكد الزنكي أن مما يذكر بهذا 
الشــأن مســاهمة ســموه الكرمي 
برفع اإليقاف الدولي عن الرياضة 
الكويتية، وحرصه على توفير كافة 
السبل من أجل االرتقاء بالرياضة 
سواء عبر دعم أبنائه الرياضيني 
مباشرة، أو عبر توفير كافة السبل 
التي من شأنها النهوض بالرياضة 
الكويتية وتطويرها من منشآت 
حديثة ملختلف األلعاب، ونحن في 
هذا املقام ال نستطيع حصر مآثر 
سموه الكثيرة اخلالدة في قلوبنا.

قائد محنك وقدوة حسنة

من جهته، أكد أمني السر العام 
في احتاد املالكمة سالم العازمي أن 
الفقــد كبير ومؤلم برحيل األمير 
اإلنســان والقائد احملنك والقدوة 
احلســنة، مضيفــا أن املغفور له 
الشيخ صباح األحمد كان أميرنا 
ووالدنا، وكنا نتلمس من كلماته 
السامية العطف الكبير، واحلرص 

الشديد على الوطن وأبنائه.
وذكــر أن الكويت شــهدت في 
عهده امليمون نقلة نوعية في جميع 
امليادين، والرياضة والرياضيني 
كانوا جزءا من اهتمام سمو األمير 
الراحل، ولم نصل إلى ما وصلنا 
إليه لوال رعايته واهتمامه، ونسأل 
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع 
رحمته ويســكنه فسيح جناته، 
ويوفق أميرنا الشيخ نواف األحمد 
ويسدد خطاه ليكمل مسيرة األمير 

الراحل الشيخ صباح األحمد.
مآثره ال تعد وال حتصى

من جانبه، عزى أمني السر العام 
الحتاد التنس فالح العتيبي األمتني 
اإلسالمية والعربية بهذا املصاب 
اجللل بفقد أمير اإلنســانية سمو 
الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا، 
وقال إن األمير الراحل كان لو دور 
كبير في دعم الرياضة والرياضيني، 
والداعم األول لنا جميعا، ومآثره 
ال تعد وال حتصى، وكان لسموه 
نظرة ثاقبة تستشرف املستقبل 
للنهوض بالرياضة الكويتية إلى 

أفضل املراتب.
وأكد أن رؤيته السامية وضعت 
الرياضة الكويتية في مكانة مرموقة 
على كل امليادين، وقد حرص سموه 
- رحمــه اهللا - عندما تعرضت 
الرياضــة الكويتية إلــى اإليقاف 
الدولــي إلــى وضع حــد لألزمة، 
وبتوجيهاتــه الســامية انفرجت 
األزمة الرياضية، وعاد الشــباب 
الكويتي إلى نشــاطهم الرياضي، 
يرفعون علم الكويت في امليادين 

الرياضية القارية والدولية.

وجل للفقيــد الراحــل بالرحمة 
واملغفــرة، وأن يســكنه فســيح 
جناته، مؤكدا أن ذكراه ســتبقى 
محفورة في سجل التاريخ، وفي 

النفوس واألفئدة.
تاريخ مشرف للكويت

وتقــدم رئيــس مجلس إدارة 
نــادي الرياضات البحرية محمد 
الزنكــي بخالص العزاء وصادق 
املواساة ألسرة آل الصباح الكرام 
والشــعب الكويتي بفقدان سمو 
األميــر الراحــل الشــيخ صباح 
األحمــد، وقال: إننــا فقدنا قائدا 
عامليا سطر عبر السنني تاريخا 
مشــرفا للكويــت فــي مختلــف 
امليادين اإلنسانية والسياسية، 
وكان رأيه السديد حاضرا في كل 
حني، ومحل تقدير وإجالل كبيرين 

وتعزيــز قدراتهــم وإمكاناتهم، 
وغرس القيم احلميدة والعادات 
األصيلة في نفوسهم، فيما خص 
أبناءه فــي النادي البحري بذلك 
االهتمام والتشــجيع الكبيرين، 
خاصة في مجال التراث البحري 
ورحلــة الغــوص التــي حظيت 
بشرف الرعاية السنوية لسموه، 
وبحرص سموه ومنذ بداية توليه 
احلكــم على اســتكمال املشــوار 
في إهــداء النادي ســفن غوص 
جديــدة كبيــرة احلجــم إلتاحة 
الفرصة ملشاركة أوسع للشباب 
الكويتي، إلى جانب حرص سموه 
على تكرمي أبنائــه أبطال العالم 
فــي الدراجات املائيــة والزوارق 
الســريعة، والرياضات البحرية 

واملائية املختلفة.
ودعــا اللواء الفهد الباري عز 

والد اجلميع سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، مؤكدا انه 
ترك إرثا كبيرا وعظيما من املعاني 
والقيــم والعبر من خالل قيادته 
احلكيمــة، ومواقفــه ومبادراته 
الوطنيــة واإلنســانية لتجــاوز 
أصعــب احملطــات والتحديــات 
واألزمــات احملليــة واخلليجيــة 
والعربية واإلسالمية واإلقليمية 
والعاملية، وللنهــوض واالرتقاء 
مبســيرة وطنه وشــعبه، حتى 
أصبــح رمــزا وقائــدا للمحبــة 
واحلكمة واإلنســانية والسالم، 
وحاز احترام وتقدير العالم بأسره.
وأضــاف الفهــد أن الرياضة 
الكويتية فقدت أبا حنونا عطوفا 
خصها باهتمامه الدائم حلل مشاكل 
أبنائــه الرياضيــني والالعبــني، 
والســعي الدائم على تشجيعهم 

الالمحدود للرياضة والرياضيين 
منذ بداية عمله السياسي في نهاية 
الخمسينيات من القرن الماضي، 
كما اعرب عن خالــص التعازي 
والمواســاة ألســرة آل الصباح 
الكرام والشــعب الكويتي داعيا 
اهللا أن يتغمده بواســع رحمته. 
كما بارك رئيس االتحاد اآلسيوي 
للصحافة الرياضية، لسمو األمير 
الشيخ نواف االحمد توليه مقاليد 
الحكم وأدائه القسم أمام مجلس 
األمة، مؤكدا انه خير خلف لخير 
سلف، داعيا المولى عز وجل ان 

يحفظ الكويت وشعبها األبي.
مواقف ومبادرات إنسانية

عبــر رئيس النــادي البحري 
الرياضــي اللواء فهــد الفهد عن 
حزنه العميق وأسرة النادي بوفاة 

التي تقام سنويا بالكويت شكلت 
نقلــة هائلــة على المســتويين 
المحلي والدولي السيما في زيادة 
انتشار ممارســي هذه الرياضة 

االصيلة في البالد.
دعم ال محدود للرياضة

بــدوره نعى رئيــس االتحاد 
اآلســيوي للصحافــة الرياضية 
سطام السهلي المغفور له بإذن 
اهللا ســمو االمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد بعد رحلة طويلة 
من العطــاء والعمل واالنجازات 
المضيئــة علــى كل األصعــدة. 
واستذكر السهلي الرعاية الكبيرة 
التي حظيت بها الرياضة الكويتية 
علــى وجه الخصــوص من لدن 
األمير الراحل واالنجازات المشرفة 
التــي تحققت في عهــده ودعمه 

هادي العنزي وكونا

استــذكر عـــدد مـــن الرياضيني 
الكويتيــني مآثر األميــر الراحل 
الشــيخ صباح األحمد وأفضاله 
الكبيرة على الرياضة الكويتية 
ورعايته الدائمة للشباب الرياضي 
خــالل فترة حكمه طوال ١٤ عاما 
«ما كان له اكبر االثر في تطورها 
وحتقيقها إلجنازات كبيرة على 

الصعد كافة».
وقال مســؤولون في عدد من 
االحتادات واالندية إن عهد سموه 
رحمه اهللا شهد تطورا كبيرا لكل 
القطاعات الرياضية، داعني اهللا عز 
وجل أن يتغمده بواســع رحمته 
وأن يســكنه فســيح جناته وأن 
يلهم اجلميع الصبر والسلوان.

دعم كبير للرماية

وذكــر أمــني عــام االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية عبيد 
العصيمي أن الكويت واالنسانية 
جمعاء فقدت برحيل سمو الشيخ 
صباح االحمد قائدا حكيما ورمزا 
كبيرا وأبــا رحيما وداعما كبيرا 

للرياضيني.
وأشار الى أن الرماية الكويتية 
حظيت بدعم سموه رحمه اهللا منذ 
نشأتها حتى تبوأت أعلى املراتب 
األوملبية والعاملية كما أنها تشرفت 
مبوافقته الكرمية على اطالق اسمه 
الكرمي على مجمع ميادين الرماية 
ليصبح هذا الصرح الرياضي حتت 
مســمى (مجمع ميادين الشــيخ 
صباح االحمد االوملبي للرماية).

ولفت الى أن الرماية الكويتية 
تشــرفت أيضــا برعاية ســموه 
لبطولة دولية سنوية يشارك فيها 
ابطال العالم تقديرا من ســموه، 
رحمــه اهللا، الجنــازات الرماية 

الكويتية.
إجنازات عاملية

من جهته، أعرب رئيس نادي 
األلعاب الشــتوية فهيد العجمي 
عــن خالص تعازيه ومواســاته 
للشعب الكويتي واألمتني العربية 
واالسالمية والعالم أجمع لوفاة 
األمير الراحل الشيخ صباح االحمد 

الذي كان قائدا عظيما.
وأكد أن الشيخ صباح االحمد 
كانت له اياد بيضاء على الرياضة 
والرياضيني في عهده، اذ حققت 
الرياضــة الكويتيــة العديد من 
االجنازات العاملية، كما شهد عهده 
إنشــاء عدد من االندية الشاملة 
واملتخصصة منها نادي االلعاب 
الشــتوية مــا أســهم فــي تطور 

الرياضة الكويتية.
قفزة هائلة في الهجن

بــدوره، قــال رئيــس النادي 
الكويتي لســباق الهجن حسين 
الدواس إن رياضة الهجن الكويتية 
والعربية شهدت قفزة هائلة ابان 
حكم سموه، رحمه اهللا، بما يجسد 
رعايته ألهم االنشــطة المحلية 

والخارجية للنادي.
وبين الدواس أن رعاية سمو 
األميــر الراحــل لبطولة الكويت 
الدولية السنوية لسباقات الهجن 

استذكروا مآثره وأفضاله الكبيرة على الرياضة الكويتية ورعايته الدائمة للشباب

الدواس: رعاية أميرنا الراحل لرياضة الهجن شّكلت نقلة هائلة على املستويني احمللي والدوليالعصيمي: الرماية الكويتية حظيت بدعم األمير الراحل حتى تبوأت أعلى املراتب العاملية
السهلي: رحلة طويلة من العطاء والعمل واإلجنازات املضيئة للفقيد على كل األصعدةالعجمي: فقيد الكويت كانت له أياٍد بيضاء على الرياضة والرياضيني في عهده 

قادة ومنظمات رياضية عربية يشيدون باألمير الراحل
خاصة تطرقت إلى جوانب من 
حيــاة الفقيــد ودوره الفاعل 
عامليا وعربيا وخليجيا، كما 
العديد من االحتادات  أعلنت 
واألندية العربية واخلليجية 
حالة احلــداد واحلــزن عبر 
مواقعهــا الرســمية. وعلــى 
صعيد الالعبني، عبر النجوم 
محمــد أبــو تريكــة وماجــد 
عبــداهللا ومحمد الشــلهوب 
القحطانــي وعلــي  وياســر 
مبخوت عن خالص تعازيهم 

بوفاة الراحل الكبير.
وقال مدرب العربي السابق 
املصــري محســن صالح في 
حسابه بتويتر: احترفت في 
الكويت خمس سنوات وكونت 
صداقــات وناســبت عائالت 
وعاصرت حكاما، وتشــرفت 
بتســلم كأس ســمو األميــر 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
وأنا مــدرب للعربي، وأعزي 
نفسي وشعب الكويت واألمة 
العربية في وفاته. كما وقف 
العبو فريقي النصر واألهلي 
السعوديني دقيقة حدادا على 
روح األمير الراحل، ورفعوا 
الفتات تشــيد مبآثره، وذلك 
قبل بدايــة مباراتهما بالدور 
ربــع النهائي لــدوري ابطال 
اسيا. وفي األردن وقف العبو 
فريقي شباب األردن واحلسني 
دقيقة حداد قبل انطالق املباراة 
التــي جمعتهما ضمن دوري 
احملترفــني في صورة معبرة 

عن التضامن العربي.

االوملبية العربية الســعودية 
خالص العزاء للشعب الكويتي 
الشــقيق في وفاة املغفور له 
أمير الكويت سمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، ســائلني اهللا 
العلي القدير أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته ومغفرته.
إيقاف النشاط في قطر

من جهتهــا، قررت اللجنة 
األوملبية القطرية إيقاف النشاط 
الرياضي للمنافسات احمللية 
ملدة ٣ أيــام، وذلك اعتبارا من 
الثالثاء حتــى يوم اخلميس، 
وذلــك حدادا على وفاة ســمو 
الشيخ صباح األحمد. وأصدرت 
اللجنــة األوملبيــة القطريــة 
تعميما، يتضمن إيقاف جميع 
األنشطة الشبابية والرياضية 
في األندية واالحتادات املختلفة، 
على ان يعود النشاط الرياضي 
مــن جديد اعتبارا من اجلمعة 
املقبــل. كمــا نشــرت اللجنة 
األوملبية اإلماراتية عبر صفحتها 
على فيسبوك: خالص التعازي 
للشعب الكويتي الشقيق في 
وفاة أمير الكويت الراحل سمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد. كما 
تقدم رئيس االحتاد اآلسيوي 
للمالكمة أنس العتيبي وإدارة 
االحتاد بخالص التعازي ألسرة 
املالكمة الكويتية في وفاة األمير 

الراحل.
جنوم يستذكرون مآثر الفقيد

وخصصت برامج حوارية 

ورئيس االحتاد الفلســطيني 
لرياضة سباقات الهجن سالم 
أبــو لغد إلى صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف االحمد 
وآل الصباح الكرام والشــعب 
الكويتــى الشــقيق بتعازينا 
القلبية احلارة بوفاة املغفور 
لــه بــإذن اهللا ســمو االميــر 
الراحل الشيخ صباح االحمد 
فقيد الكويت وفلسطني واألمة 
العربية واالسالمية، داعيا اهللا 
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
وأن يسكنه الفردوس االعلى من 
اجلنة ويلهمنا وأهله ومحبيه 

الصبر والسلوان.
وعلى املستوى اخلليجي، 
تدفقــت رســائل التعازي من 
أنحاء العالم الرياضي العربي 
وخارجــه بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد. 
كمــا كانت الرياضــة العربية 
فــي حــداد أيضا، حيــث عبر 
العديد مــن القادة الرياضيني 
عن مواساتهم وتعازيهم على 

مواقع التواصل االجتماعي.
األميــر  ســمو  وكتــب 
عبدالعزيز بن تركي الفيصل 
وزير الرياضة ورئيس اللجنة 
األوملبية السعودية على تويتر: 
رحم اهللا الشيخ صباح األحمد 
وأسكنه فسيح جناته واملواساة 
ألســرة آل الصبــاح ولكافــة 

األشقاء في الكويت.
كما عبرت اللجنة األوملبية 
الســعودية على تويتر أيضا 
عــن تعازيهــا: تقــدم اللجنة 

مبارك اخلالدي

االحتـــــادات  تفاعلــــت 
واملنظمــات واألندية العربية 
واخلليجيــة الرياضيــة مــع 
الفاجعة املؤملة واحلدث اجللل 
الذي أصــاب الكويت والعالم 
برحيل قائد اإلنســانية سمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 
تاركا ارثا ضخما من املواقف 
التاريخية كان نصيب الرياضة 
الكثيــر منــذ  منهــا الشــيء 
الستينيات، حيث كان املغفور 
له احد املؤسسني لبناء القواعد 
األساسية للنهضة الرياضية 
الكويتية علــى صعيد النظم 
االساســية وبنــاء املنشــآت 
احلديثة وصوال الى مساهماته 
املؤثرة لرفع االيقاف املفروض 
دوليا على املشاركات اخلارجية 
والسمــــاح للرياضييــــــن 
الكويتيني بالعودة الى احملافل 

الدولية.
إيقاف النشاط ثالثة أيام

الداخلي،  وعلى الصعيــد 
أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
إيقاف األنشطة الرياضية ملدة 
ثالثة أيــام حدادا علــى وفاة 
الفقيد على ان يعود النشــاط 

السبت املقبل.
أبو لغد: فقيد الكويت وفلسطني

بدوره، تقدم رئيس املجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة 
الفلسطيني في الكويت سابقا 

العازمي: الكويت شهدت في عهده نقلة نوعية في مختلف املجاالتالفهد: الرياضة الكويتية فقدت أبًا حنونًا عطوفًا خصها باهتمامه الدائم
العتيبي: نظرة األمير الراحل وضعت الرياضة الكويتية في مكانة مرموقةالزنكي: فقدنا قائدًا عامليًا.. والشباب كانوا محل رعايته ودعمه املتواصل

العبو النصر واالهلي خالل تأبني سمو األمير الراحل قبل انطالق مواجهتهم بربع نهائي دوري أبطال آسيا



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
63 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

 ومضات

الكويت وّدعت «صباحها» 
وبايعت «أمينها»

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

في مشهد مهيب يليق بحاكمنا قائد اإلنسانية الشيخ صباح 
األحمد وّدعت الكويت صباحها.. وبايعت أميرها اجلديد سمو 
الشيخ نواف األحمد.. إنها حقبة جديدة، ونهاية أُخرى.. وتابع 
العالم كله تتويجا تاريخيا لنواف الكويت، احلاكم اجلديد، والذي 
نتطلع معه الى استشراف املستقبل ونحن في األلفية الثالثة 
وكلنا تفاؤل وأمل بأن القادمات أفضل لتحقيق طموحات أهل 
الكويت األوفياء الذين أعلنوهــا قوية مدوية عنوانها الطاعة 
واالنتماء والوالء لهذا العهد النوافي اجلديد، وهو ليس بالغريب 
على شعبه فهم يعرفون شخصه وخصاله وهو القوي األمني 
منذ أن تدرج في املراكز ومتّرس في احلكم ليجسد لنا اليوم 
حاكما استثنائيا جاء برغبة أميرية ودعم شعبي له كرجل دولة 
تُعقد عليه اآلمال والتطلعات لقيادة الكويت اآلن في هذه املرحلة 
املليئة بالتحديات وعلى رأسها اجلانب االقتصادي وضرورة- 

كما قال سموه- تطبيق القانون على اجلميع.
هــو رجل دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، تدرب وتعلم في 
مدرسة الكويت الشاملة بدســتورها ودميوقراطيتها وحكم 
أسرة آل الصباح الذي امتد اآلن ألكثر من ٣٠٠ عام من احلكم 
التاريخي لهذه األسرة العريقة الوالدة بدءاً من الشيخ مبارك 
الكبير، رحمه اهللا، ووصوال إلى حكم النواف أطال اهللا في عمره، 
والعالم كله شاهد اإلجماع الشعبي والبرملاني والسياسي على 
مبايعة ســموه حاكما للبالد حلب شعبه له خلصاله اإلنسانية 
الكثيرة، ومنها حبه للدين واخلير والعدل واملساواة، وهو الذي 
نذر نفســه وحياته خلدمة الكويت وأهلها ومن أبرز احلقائق 
املعروفة عنه أنه لم يأخذ إجازة في املناصب واملراكز التي احتلها.
أُســّطر لكم جوانب مضيئة عايشناها من لدن سموه في 

هذه احلياة:
ـ في أحد مســاجد الكويت وعقب صــالة اجلمعة خرج 
سموه بعد أن ســلم على احمليطني به من الكويتيني وغيرهم 
بكل التواضع اجلم واالبتســامة وكان معنا ايضا األخ محمد 
املليفي، فســأله األستاذ محمد مساعد الصالح، رحمه اهللا: يا 
شيخ يا سمو ولي العهد أين احلراسات األمنية؟ اتدرون مباذا 
أجاب الشيخ نواف األحمد؟.. ابتسم ثم رفع رأسه إلى السماء!

ما أروعها من إجابة.. ربنا يحفظك من كل مكروه وســوء 
يا رب العاملني.

ـ في تخرجنا من معسكر سويحان اإلماراتي تأثر سموه 
أمام املتطوعني وقال: أنتــم الطليعة األولى والبذرة الصاحلة 
وكنا وقتها نعاني من آثار العدوان العراقي الصدامي، فجاءت 
كلماته بلسما لنا خاصة عندما طمأننا قائال: أراكم في الكويت 
احملررة.. وألول مرة نرى دموع سموه الغالية من أب حاٍن على 
أوالده من ويالت احلرب، وباألمس رأينا نفس الدموع الغالية 

في جلسة التتويج وأداء القسم.
ـ تواضعه: رأيناه في أحد مساجد الكويت العامرة باملصلني 
وهو يشق طريقه إلى داخل املسجد ليجلس ثم يتناول املصحف 
ليقرأ سورة الكهف والقرآن الكرمي وفي جانبه وهو جالس طفل 
كويتي يلبس الزي الوطني «غترة وعقال» والظاهر كان (منشوال 
فيه زكام) وكان يحتاج إلى ورق ميسح به أنفه، ووجدنا سموه 
يتخطى املصلني إلى الصــف األول ويتناول (علبة كلينكس) 
ويضعها بالقرب من هــذا الطفل.. حلظة صامتة لكنها كبيرة 

باملعاني والتواضع اجلم.
ـ شاهدنا باألمس تتويجه وكيف رد حتية املواطنني ونواب 
األمة داخل قاعة عبداهللا السالم وهو يرفع يديه إلى قمة رأسه 
(عبارة شكر) شاكرا ومحييا احلضور الوقوف الذين يحيونه، 
لقد قال عبدامللك بن مروان: إذا أحب اهللا يوما عبده، ألقى عليه 

محبة الناس.
ـ النواف القريب من شــعبه احلادب على دينه جتد هذه 
العبارة في مسجد بالل بن رباح مبنطقة الصديق والذي بفضل 
رعايتــه صار اليوم معلما دينيا يجــذب أهل الكويت من كل 
املناطق خاصة في صالة التراويح والقيام واُجلمع، خاصة أن 
سموه كلف فيه مجموعة من القراء الذين يتلون القرآن الكرمي 
بالقراءات املختلفة، وباألمس شاهدنا ضيوف الكويت وأفرادا 
من أســرة الصباح في الصفوف األولى في االنتظار للصالة 

على فقيد الكويت الكبير.

٭ ومضة: أميــر الكويت اجلديد بقدر ما يدنو من العظمة بقدر 
ما يدنو من التواضع، فلقد تعلم في مدارس حكم مختلفة بدءاً 
من مدرسة والده الشيخ أحمد اجلابر والشيخ عبداهللا السالم، 
والشــيخ صباح السالم والشــيخ جابر األحمد والشيخ سعد 

العبداهللا والشيخ صباح األحمد ـ رحمهم اهللا جميعا.
يقول أصحاب اللغة العربية إن اســم (النواف) هو املكان 
املرتفع من كل شيء، كثير الشموخ املتفوق على ما دونه، وهذا 
كله في حاكمنا اجلديد، خاصة تواضعه وحزمه. قال الشاعر:

إن األمانة ثقل ليس يحمله
إال وفّي كبير القلب إنسان

٭ آخر الكالم: مات والدنا العود «صباح» ذلك قدر اهللا الذي ال راد 
له، وعاش (نــواف) ذلك قدرنا الذي اخترناه باإلميان واليقني 
بأن أميرنا الراحل قد عرف اليقني ملن يســلم دفة احلكم وملن 

يعقد اعالمها.
ولتحيا الكويت، لتحيا الكويت، لتحيا الكويت، عربية محافظة 
على عروبتها ودينها اإلســالمي، ومؤمنة بأن فارسها النواف 

ميضي بها إلى ساحات املجد والعلو واالنتصار.

٭ زبدة احلچي: حني يتولى ســمو الشيخ نواف األحمد مسند 
اإلمارة ليكون خير خلف خلير سلف.. كيف ال؟

وهو منذ قرابة النصف قرن (حاكم) يتمرس أُصول القيادة 
لتجني الكويت وشعبها الوفي األصيل (قائدا تاريخيا) لم يبخل 
يوما على وطنه وشعبه بجهده وفكره، ومن حكمة أسرة اخلير 
آل الصباح الكرام وما تنجبه من حكام يتوالون على مســند 
اإلمارة، وشعار أهل الكويت الطاعة لسموه أميراً وأمينا وحافظا 
على الكويت وأهلها الكرام الذين هم الثروة احلقيقية الدائمة 
ال الزائلة وراية يحملها الكويتي جيال وراء جيل.. تفاءلوا خيرا 
فرغم كل املشــاهد والتحديات ســتعبر الكويت إلى بر األمن 
واألمان في ظل حارســها األمني «النواف» الذي ندعو اهللا عز 
وجل أن يرزقه البطانة الصاحلة الناصحة التي تدله وتعينه على 
كل خير، وهو اليوم عنوان للطمأنينة في استشراف املستقبل 

الواعد إن شاء اهللا.. في أمان اهللا..

الشثري: كان لألمير الراحل األثر احلميد
في استقرار البالد واجتماع الكلمة وانتظام األحوال

معهد العالم العربي: الشيخ صباح األحمد
كان قائدًا استثنائيًا وشخصية دولية كبيرة

الهاجري: أميرنا الراحل رفع من مكانة الكويت 
عامليًا وجعلها دولة كبيرة

أسامة أبو السعود

قال عضو هيئة كبار العلماء وعضو 
اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلمية 
واإلفتاء في اململكة العربية السعودية 
أ.د. ســعد بن ناصر بــن عبدالعزيز 
الشثري إن وفاة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد أمير الكويت، 
رحمه اهللا تعالى، جتعلنا نستحضر 
اإلجنازات العظيمة واملواقف اجلليلة 
له رحمه اهللا مما كان له األثر احلميد 
في اســتقرار البالد واجتماع الكلمة 

وانتظام األحوال.
وأضــاف د.الشــثري: كمــا كانت 

ملواقفه، رحمه اهللا، آثار جميلة على 
املستوى اإلقليمي والدولي، وكان له 
من األثر في لم جســور التعاون مع 
شعبه ومع دول اخلليج العربي وتولى 
دورا واضحا في العديد من القضايا 
الدولية مبنافذه اإلنسانية واحتوائهم 

باحلب والعطاء.
وتابــع: وكانت لســموه إجنازات 
نرجــو أن تبقى خالدة فــي التاريخ 
محققــا بذلك أعلى درجــات التعاون 
في املوازنة بني السياستني الداخلية 
واخلارجية، وقد كان لي شرف االلتقاء 
بســموه واالســتماع لعدد من آرائه 
وتوصياتــه. وقال د.الشــثري: ولذا 

فإنــي اتقدم بأحر التعازي للشــعب 
الكويتي ولألمة اإلســالمية العربية 
في وفاة سمو الشيخ صباح األحمد، 
أمير الكويت رحمه اهللا وأدخله فسيح 
جناته كما واتقدم بالتهنئة لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، لتوليه قيادة البالد 
وملا عرف عن سموه من إجنازات سابقة 
ومواقف جميلة، فإني أرجو أن تكون 
له خطوات عظيمة وجهود كبيرة على 
املستوى احمللي واإلقليمي والدولي، 
سائال اهللا أن يوفقه ويعينه للحصول 
على رضا اهللا في استجالب اخليرات 

إلى الكويت وشعبها. 

باريسـ  كونا: اكد رئيس معهد العالم 
العربــي في باريس جاك النغ أمس ان 
االمير الراحل الشــيخ صباح االحمد، 
رحمه اهللا، كان قائدا استثنائيا للكويت 

وشخصية دولية كبيرة.
وقال النغ عبر حسابه الرسمي على 

شــبكة التواصل االجتماعي «تويتر» 
ان االمير الراحل كرس حياته من أجل 
احلفاظ على الســالم في املنطقة وفي 

العالم.
وأضاف: ان «حكمته العظيمة جعلت 
منــه شــخصية محترمة لــدى العالم 

اجمع».
وأعــرب النغ عن بالغ احلزن لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى امير الكويت 
الشــيخ صباح االحمــد، متقدما بأحر 
التعازي للسلطات الكويتية وللشعب 

الكويتي كافة بهذا املصاب اجللل.

عاطف رمضان

قال خبير شؤون حماية املستهلك 
راشد الهاجري: نعزي صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد وأسرة 
آل الصباح الكرام والشعب الكويتي 
وكل من يحــب املغفور له بإذن اهللا 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
فقيد الكويت الذي رفع مكانة الكويت 

بني دول العالم.
وأضاف الهاجري: لقد حاز سمو 
األمير الراحل مسميات لها مدلوالتها، 
فهو أمير اإلنســانية وحكيم العرب 
وعميد الديبلوماسية، ولم تأت هذه 
املسميات إال ألنه كان قائدا استثنائيا 

دوليا أكسب الكويت الكثير من املواقف 
املشــرفة وجعــل منها دولــة كبيرة 
بقدرها وبقيادته وشهد له العالم بذلك.

وزاد: رحم اهللا تعالى أميرنا الراحل 
الشــيخ صباح األحمــد، وأعان اهللا 
تعالى صاحب الســمو أمير الكويت 
الشــيخ نــواف األحمــد وحفظ اهللا 

الكويت.

عضو هيئة كبار العلماء في اململكة العربية السعودية عزى الكويت وشعبها

أكد أن حكمته العظيمة جعلت منه شخصية محترمة لدى العالم أجمع



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد64

كامل العبداجلليل: 
قائد اإلجنازات الوطنية

أهل الفن واإلعالم: الراحل شخصية استثنائية
مفرح الشمري - عبداحلميد اخلطيب - بشار جاسم - أميرة عزام - سماح جمال - ياسر العيلة - خلود أبواملجد

لليوم الثاني تتواصل «األنباء» في رصد كلمات جنوم الفن واإلعالم في الكويت واخلليج والوطن العربي 
والتي تعبر عن احلزن الشــديد لوفاة ســمو أمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، مؤكدين مكانته الغالية 
في قلوب اجلميع، ومســتذكرين إسهاماته التي يســجلها التاريخ في مجاالت العمل اخليري واإلنساني، 

وذلك في السطور التالية:

نوال: فقدنا أبونا

عبداهللا الرويشد:
رجل املواقف

غامن السليطي: زرع احملبة

حسني اجلسمي:
فقدنا أمير التسامح

خالد سليم: فقيد األمة العربية

خالد جاسم:
الوالد احلنون

مالك مكتبي: الكبار ال يرحلون

عبداهللا القعود: كّنا همه األول

خالد رمضان: حاكم استثنائي

عبداإلمام عبداهللا: قائد حكيم

عبدالرحمن الصالح: فقيد األمة 

فهد العليوة: مصاب جلل

فّي الشرقاوي: فقيد اإلنسانية

صفية العمري: أمير اإلنسانية

عزت العاليلي: رجل شهم

نبيلة عبيد: زعيم عظيم

سلطان وجنات والقريني:
تعازينا للشعب الكويتي

نانسي وإليسا:  قلوبنا معكم

لطيفة التونسية: حاكم معطاء

سميرة الوهيبي:
الوجع واحد

أسمهان توفيق: أثر رائع

نقابة املهن التمثيلية مبصر تنعى قائد اإلنسانية

«العاملية للمسرح»: فقدنا راعي السالم 

عبدالعزيز املسلم: مواقفه مشرفة

نعى أمني عام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
كامل سليمان العبداجلليل املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح الذي انتقل إلى 
جوار ربه بعد مسيرة طويلة من العمل واإلجنازات الوطنية 
احلضارية التي ســاهمت في رفع اسم الكويت عاليا عربيا 

واسالميا وعامليا.
وقال العبداجلليل: ان الشيخ صباح األحمد يعد من القادة 
النادريــن املؤثرين في األحــداث الدولية، خلبرته وحكمته 
وخصالــه الرفيعه التي ظهرت فــي أحلك الظروف احمللية 
واإلقليمية والعاملية وفي مختلف األحداث واألزمات ومناسبات 
السالم، وصنع جسور احملبة والتسامح والوئام في املنطقة 
وفــي كثيــر من أرجــاء العالم، كرس حياتــه ألفعال اخلير 
والرحمة البشرية، ما دعا إلى تتويجه أميرا لإلنسانية في 

يوم تاريخي مشهود من قبل منظمة األمم املتحدة.
وأضاف العبداجلليــل أن بصمات وإجنازات املغفور له 
بإذن اهللا تعالى الثقافية كبيرة وبناءة التي بدأت في أواخر 
خمسينيات القرن املاضي عندما أسس لدور ثقافي كويتي 
رفيع على املستوى احمللي والعربي بوالدة مجلة العربي مع 
تقلده رئاسة دائرة املطبوعات والنشر، واستمر سموه في 
دعم املشهد الثقافي الذي ميز الكويت قبل وبعد االستقالل 
فــي محيطهــا اخلليجي والعربــي من خــالل دوره املتميز 
كأول وزير لإلرشــاد واألنباء، فاحتضــن الثقافة الكويتية 
فــي مطلعهــا احلديث، ما مكن الشــعوب العربية في عهده 
مــن تلقي ثقافة رصينة عالية املســتوى من خالل جهوده 
وبعد نظره ليرفع من مكانة وسمعة الكويت وشعبها على 

املستوى العربي وفي العالم.

فقدنــا أبونا الغالي ونور بلدنا وأميرنا الشــيخ صباح 
األحمــد، عظم اهللا أجركم يا أهلي أهل الكويت، اهللا يرحمه 

ويوسع منازله ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

أعــزي أهل الكويــت والعالم أجمع وأعزي نفســي في 
وفاة أبونا صباح، وادعو اهللا ان يتغمده بواســع رحمته 
ويصبرنا على فراقه، الشيخ صباح رحمة اهللا عليه القائد 
احلكيم أمير االنســانية كان رجــل املواقف الصعبة، اهللا 

يرحمك يا يبا ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.

أنعزيكم أم نعزي أنفسنا، أنعزي الكويت أم نعزي قطر، 
أم نعزي األرض التي ســارت عليهــا قدماه قاطعة الدروب 
للوصول الى زرع وردة احملبة واإلخاء في قلوب من صنعوا 
اجلفاء بني شــعوب اخلليج، أنعزيكم أم نعزي العالم الذي 
فقد رجال عشــق اإلنســان وخدمه حتى نال اللقب الكبير، 
أمير اإلنســانية، عزاؤنا ألهلنا في الكويت، وعزاؤنا ألهلنا 

في قطر، وعزاؤنا لشعوب اخلليج العاشقة للسالم،

أقدم خالص التعازي للكويت احلبيبة حكومة وشــعبا 
في وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى الشــيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، لقد فقدت الكويت أمير االنسانية والتسامح 
واحلاكم الذي يخاف على شعبه ويهتم بكل شؤونهم، اهللا 
يرحمه ويسكنه فسيح جناته، والكويت وشعبها أشقاء نعتز 

بهم، وان شاء اهللا األيام املقبلة يكون فيها األمل واخلير.

أتقدم للكويت بلدي الثاني واللي عشــت فيها ســنوات 
طويلــة مع أهلي حكومة وشــعبا بأحر التعــازي في وفاة 
أميرها وأبونا الشــيخ صباح األحمــد.. فقيد األمة العربية 

وأمير اإلنسانية.. العالم العربي حزين لفقيدهم الغالي.

مذيع قناة الكاس القطرية اإلعالمي خالد جاسم قال: رحل 
رمز اإلنســانية، فقدنا احملب صاحب القلــب الكبير، فقدنا 
أمير اإلنســانية اللي ما راح ننســى مواقفه مع قطر قيادة 
وشعبا، فقدنا صاحب مســاعي اخلير واحلب واإلنسانية، 
فقدنا األب احلنون املخلص لدينه ووطنه واخلليج بأكمله، 
فقدنا إنســانا كان قريبا من قلب القطريني كبارا وصغارا، 
فقدنا أمير اإلنسانية، واإلنسانية فقدت أميرها، رحمك اهللا 

وغفر لك سيدي القائد الطيب الشيخ صباح األحمد.

الكبار يتركون بصمة وإجنازات حية في مسيرة اإلنسان، 
العالــم والتاريــخ. هكــذا هو ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد. رحمة اهللا على قلب اخلليج النابض وعميد 
الديبلوماسية العربية. تعازينا احلارة ألهلنا في الكويت، 

خسارة لكم ولنا ولألمة العربية والعالم.

رحم اهللا والدنا وقائدنا، كان همه األول ان نكون مرتاحني 
وان يكون العالم بأمان، فلقد فقدت اإلنسانية قائدها وكل ما 
أمتناه من اهللا ان يغفر له ويرحمه ويبدله دار خيرا من داره.

رغم أن املوت حق علينا إال أن الشيخ صباح األحمد احلاكم 
االستثنائي قد رحل وأمته في أمّس احلاجة جلهوده اخلّيرة في 
رأب الصدع وإطفاء الفنت بني األشقاء، ولم يبخل باجلهد والوقت 
رغم ظروفه الصحية، فظل متنقال من بلد إلى بلد إلصالح ذات 

البني بني األشقاء خاصة في مجلس التعاون اخلليجي.

إجنازات صاحب السمو الشــيخ صباح األحمد صنعت 
لــه مكانة كبيرة في قلوب كل شــعوب العالم، فهو لم يتم 
تسميته «أميرا لإلنسانية» من فراغ لكن ألنه يستحق ذلك 

وعن جدارة، فقد كان قائد حكيم في كل املجاالت.

عظم اهللا أجرنا وأجركم وأحســن اهللا عزاءنا وعزاءكم في 
فقيد األمة وأمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد. رحم اهللا أناسا 
فرحت بهم الدنيا حني زينوها، واستقبلتهم األرض بالبشرى 
من الرحمن، نســأل اهللا أن يجعل قبره نزال فسيحا من اجلنة 
يسكنها إلى حني املوعد األكبر ودامت الكويت حرة عربية أبية.

 (إنــا هللا وإنا إليه راجعــون)، ال حول وال قوة إال باهللا، 
تعجز الكلمات عن التعبير عن مشــاعرنا جتاه هذا املصاب 
اجللــل، وقد فقدنا أميرا وولي أمر ووالدا، فقدنا رمزا وظهرا 
وحضنا، قائدا كبيرا وحاكما عظيما كرس حياته كلها ملصلحة 
هذا البلد وشعبه، غّير شكل الكويت لألفضل وواصل مسيرة 
التقدم والتطور وحافظ على استقرارها وأمنها ومكانتها على 
مســتوى العالم، رجل عظيم كسيدي صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد الصباح، رحمه اهللا، ال تكفي في رثائه الكلمات 

بالنيابة عن جميع أفراد أسرتي في مملكة البحرين الوالد وال توفيه حقه.. فقد أعطانا الكثير إلى أن أعطانا عمره.
علي الشرقاوي والوالدة فتحية عجالن، أتفدم بخالص التعازي 
القلبية لفقيد الكويت واخلليج واإلنســانية ســمو الشيخ 
صباح األحمد الصباح، غفر اهللا له وأسكنه فسيح جناته.

أتقدم بخالص العزاء واملواساة القلبية لكل شعب الكويت 
احلبيب بوفاة أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، سائلني املولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرتــه، ويلهم شــعب الكويــت واألمــة العربية الصبر 

والسلوان.. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

خالص العزاء لشعب الكويت وحكامها وقادتها في وفاة 
املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الشيخ صباح األحمد، داعيا 

املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.
وأكد العاليلي أن سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
كان رجل املواقف الصعبة، حيث كان يتميز بالشهامة والكرم.

أنعى ببالغ احلزن واألســى ســمو أمير الكويت الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصبــاح الذي انتقل إلى جوار ربه.. 
لتفقد األمة العربية واإلســالمية زعيمــا عظيما وبعد عمر 
حافل بالعطاء واإلجنازات في خدمة شــعب الكويت واألمة 

العربية، وخالص العزاء للكويت شعبا وحكومة وقيادة.

املطرب بهاء سلطان واملطربة جنات واملطرب عبدالفتاح 
القريني تقدموا بأحر التعازي القلبية للكويت حكومة وشعبا 
بوفاة األمير صباح األحمد اجلابر الصباح، تغمده اهللا بواسع 
رحمته وأسكنه فسيح جناته، أحزننا اخلبر واملصاب اجللل.

النجمتان نانســي عجرم وإليســا: اليوم الكويت والعالم 
العربي خسروا حاكما وشخصية استثنائية، غيابه سيترك أثرا 
كبيرا برحيله عن عاملنا، تعازينا ألهلنا بالكويت، قلوبنا معكم.

كان حاكما معطاء لم يختلف اثنان على حبه، أعزي أهلي 
في الكويت واألمتني العربية واإلسالمية والعالم بوفاة الشيخ 
صباح األحمد، داعني املولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

باألمس القريب كنت تعزينا وقلت لنا: «قابوس ما 
مات.. أنتم موجودين» واليوم نعزي أنفسنا لفقدك، 
ولكننا ال نقول إال ما يرضي ربنا (إنا هللا وإنا إليه 
راجعون) وإنا على فراقك حملزنون، خالص العزاء 

واملواساة لكم أهلنا بالكويت الوجع واحد.

قالت الفنانة القديرة اسمهان توفيق: رحل عنا أمير اإلنسانية، 
رحل عنا بجســده ولكــن روحه باقية خالدة فــي قلوبنا، لن 
ننساك ما حيينا يا من سطرت في سجل اإلنسانية أثرك الرائع 
وإنسانيتك التي نحملها تاج على رؤوسنا، انت حي خالد في 
قلوبنا، لن ننساك يا صباحا أشرق في سماء أمتنا زرع احلب 
واإلخاء في قلوبنا ورحل، طبت حيا وميتا، رحمك اهللا وأسكنك 
فسيح جنانه وغسلك وطهرك باملاء والثلج والبرد، أحسن اهللا 

عزاءكم يا أهلي وعزوتي في الكويت. 

أصدر نقيب املهن التمثيلية د.أشرف زكي بيانا باسمه 
وباسم جموع فناني مصر ينعون به قائد العمل اإلنساني 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي وافته املنية امس 
األول، وتقدموا للشعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية 

بخالص العزاء في رحيل قائد اإلنسانية رفيع اخللق رجل 
املواقف العصيبة الداعــم للوطن العربي كله، داعني اهللا 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته، وأن يسكنه 

فسيح جناته.

العاملية  الهيئــة  حرص رئيــس 
للمســرح محمد االفخم على تعزية 
الشــعب الكويتي على رحيل سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حيث قال:

نعزي أنفسنا ونعزيكم لفقد أمير 
القلوب، أمير اإلنسانية وراعي السالم.. 

تعجز األحرف وينتهي الكالم.
رحم اهللا ســمو األميــر صباح 
األحمد اجلابــر الصباح، اللهم اغفر 
له وارحمه واعــف عنه وأكرم نزله 
باملاء والثلج  ووسع مدخله واغسله 
والبرد، ونقه من اخلطايا كما ينقى 

الثوب األبيض من الدنس.  وعزاؤنا 
لكم وبكم وبقيادتكم الرشيدة تواصل 
كويتنا، كويت احلب والسالم مسيرة 

التنمية والعطاء واملضي إلى األمام.
حفظ اهللا الكويت شعبا وحكومة 

وأميرا.

نسأل اهللا أن يرحم الشيخ صباح 
األحمد ويعفو عنه ويغفر له ويسكنه 
أعلى اجلنة بإذن اهللا، فكان رحمه اهللا 
السياسي األبرز على مر عقود وبحكمته 

استطاع دائما بحمد اهللا ان يعبر بسفينة 
الكويت الي بر األمان، لديه سجل حافل 
من العطاء واجلهود اإلنسانية، وتفتخر 
األمة اإلسالمية مبواقفه املشرفة والثابتة 

جتاه الكيان الصهيوني ومساعيه في 
حترير القدس، كان والدا وقائدا حكيما 
ترك لنا الكثير، أســأل اهللا ان يرحمه 

ويسكنه اجلنة.

جورج قرداحي: صوت احلق
أحر التعازي ألهل الكويت برحيل ســمو الشيخ صباح 
األحمد، وقال: خسرت الكويت وخسرنا رجال صادقا، محبا، 
شــجاعا، حكيما، أفنى عمره في خدمة بالده أوال، وخدمة 

القضايــا العربية، وكان دائما صوتا صارخا مع احلق، ومع 
قضايا االنسان في كل مكان، واستحق لذلك، تقدير العالم 

بأسره.. حفظ اهللا الكويت.
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اقتصاديون: ترّجل رائد نهضة الكويت احلديثة وتركها واحة استقرار وازدهار
تواصلت التعازي في وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب اهللا ثراه من قبل عدد 
كبير من االقتصاديني، الذين أعربوا عن خالص تعازيهم ألسرة 
آل الصباح الكرام والشعب الكويتي بفقيد الوطن، الذي أرسى 
الكثيــر من قواعد األمن واالســتقرار بفضــل حكمته وحنكته 

وخبرته الطويلة املعهودة.
وقالوا في تصريحات متفرقة لـ «األنباء»: إن قائدنا ترجل 
وترك لنا الكويت مبا متتلكه من ثوابت راسخة أرساها الفقيد 

طوال مسيرة عطائه قادرة على مواصلة االزدهار والقيام بدورها 
التاريخي في إرســاء الســالم باملنطقة والعالم واحلفاظ على 
مكانتها كمنارة لالســتقرار والنمو ومركز حضاري وإنساني 

يشع نوره للعالم أجمع.
وأجمع االقتصاديون على أن الكويت شهدت خالل فترة توليه 
نهضة عمرانية وتنموية كبيرة شملت مختلف القطاعات بفضل 
قيادته احلكيمة وعالقاته اإلقليمية والدولية املتميزة وجناحه 
في حتقيق االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي، معززا 

أســس العمل التنموي بإرساء قواعد التخطيط االستراتيجي 
كأســلوب فاعــل إلدارة التنمية وتوجيه كل املــوارد الوطنية 
نحو األهداف والغايات املرجوة. وأشاروا إلى أن الكويت تقف 
اليــوم علــى أعتاب مرحلة جديدة من عمرهــا، بدءا من مناداة 
ســمو الشــيخ نواف األحمد أميرا للبالد، ومــرورا مبتطلبات 
املرحلة القادمة التي تتطلب التفكير العميق في كيفية تنويع 
اقتصادها استعدادا لفترة ما بعد النفط، وكيفية جذب املزيد من 
االستثمارات إلى سوق العمل الكويتي، واالعتماد على ديناميكية 

القطاع اخلاص وقدراته التفاعلية، والقطاع العام الداعم لنشاط 
األفراد واملؤسسات اخلاصة عبر منظومة تشريعية ومؤسسية 
متطورة. وأكد االقتصاديون أن ما يشد من عضد أهل الكويت 
ويصبرهم في مصابهــم هذا، هو أن اهللا قد عوضهم بصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد الذي عرف عنه حبه للخير 
وسيره على نفس نهج أخيه سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد - طيب اهللا ثراه - ما يؤكد أنه سيبقى امتدادا لنفس 

نهجه دون أن يحيد عنه.. وفيما يلي التفاصيل:

املرحلة القادمة تتطلب التفكير العميق في كيفية تنويع االقتصاد وجذب املزيد من االستثمارات إلى سوق العمل الكويتي

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد وصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع رئيس غرفة التجارة السابق علي الغامن لدى حضوره حفل مرور ٥٠ عاما على غرفة التجارة

أحمد مغربي - محمد عواضة - مصطفى صالح - طارق عرابي - يوسف الزم - باهي أحمد
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صالح الفليجشيخة البحر

شيخة البحر: رحل رجل السالم 
د معالم تطور  والعطاء ومحدِّ

الكويت احلديثة ونهضتها 

صالح الفليج: فقدنا أحد أوفى 
رجاالت الكويت وأحد أبرز 

زعماء األمن والسالم في العالم

قالت نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني شــيخة البحر: «ببالغ احلزن وعظيم األسى 
ننعى وفاة سمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
أمير الكويت رحمه اهللا وأســكنه فســيح جناته. إن 
العالم خسر بوفاة الشيخ صباح قائدا فذا ورجال حكيما 
كرس حياته خلدمة شــعبه وأمته وخدمة اإلنسانية 
جمعاء». وأضافت: «لقد رحل عنا املتبصر وصاحب 
الرؤية السديدة، وفقدنا زعيما وطنيا حدد معالم طريق 
تطور الكويت احلديثة ونهضتها في كل امليادين. كما 
ســتظل مواقفه التاريخية املخلصة في خدمة وطنه 
وأمته خالدة في ذاكرة األجيال». وأشارت البحر الى ان 
سجل العمل اخليري والرؤية اإلنسانية لفقيد الكويت، 
ســاهما في التخفيف من معاناة العديد من شــعوب 
العالم وهو ما اكسب الكويت سمعة مرموقة ومكانة 
بارزة بني دول العالم جعلها مركزا للعمل اإلنساني. 
واســتحق املغفور له بإذن اهللا لقب رجل السياســة 
الكويتية وعميد الديبلوماســيني فــي العالم، بفضل 
مواقفه املشرفة خلدمة ورفعة وطنه ونصرة للقضايا 
العادلة. وختمت بالقول: «نستذكر مقولته اخلالدة في 
وجداننا: «إنها كويــت العز والكرامة... كويت احلب 
والوفاء... كويت الكرم والعطاء... فحافظوا عليها... 
عضوا عليها بالنواجذ...»، وندعو اهللا سبحانه وتعالى 
أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته ويسكنه فسيح جناته 

وأن ميد شعب الكويت بالصبر والسلوان».

 قــال الرئيس التنفيــذي لبنك الكويــت الوطني 
الكويــت صالح الفليــج: «فقدنا أحــد أوفى رجاالت 
الكويت علــى مر التاريخ وواحدا مــن أبرز زعامات 
األمن والسالم في العالم، وندعو اهللا سبحانه وتعالى 
أن يحتسب جهوده ومساعيه السامية وما قدمه من 
إســهامات ورؤى في سبيل نهضة الكويت واحلفاظ 
على استقرارها في ميزان حسناته وأن يتغمد فقيدنا 
بواسع رحمته ويعلي منزلته في جنة اخللد». وأضاف 
الفليج: «لقد كان أميرنا الراحل أحد أركان الدولة منذ 
إعالن االستقالل وحتى وفاته رحمه اهللا، وجنح خالل 
رحلــة طويلة من العطاء فــي أن يجعل من الكويت 
واحة أمن واستقرار وسط ظروف في غاية الصعوبة 
والتعقيد كما كانت له بصمات واضحة في كل مناحي 
احلياة والتي لم تقتصر على االقتصاد فقط الذي شهد 
استقرارا ومنوا طوال سنوات قيادته الرشيدة، وامنا 
امتدت جهوده ورؤياه إلى كل أمناط احلياة فاستحق 
أن يكــون رائدا لنهضة الكويت احلديثة وأميرا على 

قلوب أبنائها».
واختتــم بالقول: «يترجل القائــد ويترك الكويت 
مبا متتلكه من ثوابت راســخة أرساها الفقيد طوال 
مسيرة عطائه قادرة على مواصلة االزدهار والقيام 
بدورها التاريخي في إرساء السالم باملنطقة والعالم 
واحلفــاظ على مكانتهــا كمنارة لالســتقرار والنمو 
ومركز حضاري وإنساني يشع نوره للعالم أجمع».
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م.سالم األذينة

مطلق الزايد

أحمد سعود اخلرجي

مزيد احلربي

بصمات سموه واضحة بكل ميادين االقتصاد
أحمد سعود اخلرجي: 

سموه أّسس منهجًا ُيدرس 
بالديبلوماسية واالعتدال 

السياسي

سالم األذينة: نسأل اهللا أن 
يعني سمو األمير في مهامه 
ليواصل املسيرة التاريخية 

ألمير اإلنسانية

مزيد احلربي: سمو األمير 
الشيخ نواف األحمد قائد 

محنك.. والكويت بأمان 
واستقرار حتت قيادته

مطلق الزايد: سموه أرسى 
دعائم الدميوقراطية 

واالستقرار.. وجعل الكويت 
منارة اقتصادية وسياسية

«الغرفة»: إجنازات األمير الراحل ستبقى خالدة.. بشهادة التاريخ

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة «بيتك» بالتكليف أحمد سعود 
اخلرجــي: «ندعو اهللا العلي القدير أن يتغمد قائد اإلنســانية 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد برحمته الواسعة وأن 
يكرم نزله ويسكنه اجلنة، حيث كان الشيخ صباح األحمد قائدا 
اســتثنائيا اســس منهجا يدرس في الديبلوماسية واالعتدال 

السياسي، وكانت لسموه مكانة عالية بني قادة العالم».
السياســية  وأضــاف اخلرجــي: «كانــت جهــود ســموه 
والديبلوماســية كبيرة في دعم ومناصرة السالم واالستقرار 
في املناطق العربية والعالم، ولسموه رحمه اهللا نظرة ثاقبة في 
قراءة االحداث وسجله حافل في املبادرات واالجنازات.. كرس 
حياته لرفعة شعبه ووطنه، ودعم العمل االنساني في مختلف 
بقاع العالم، ونسأل اهللا له العفو واملغفرة، ولصاحب السمو أمير 
البالد املفدى الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح وافر الصحة 
والعافية والتوفيق والسداد إلكمال مسيرة التنمية والتقدم».

قال رئيس مجلس االدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات م.سالم األذينة، ان القلب ليحزن 
وان العني لتدمع على فراق أمير االنســانية وقائدها، وقائد لم 
الشمل والوحدة وحكيم العرب والعالم وقائد مسيرة التنمية 
واالصالح املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح األحمد، حيث ان 
الكويت والعالم مفجوعون لفراقه كما أننا شعرنا مبدى تأثير 
وأهمية وجوده ومدى احلب والتسامح الذي رسمه في مسيرته 
الناصعة، والتي شهدت مسيرات واجنازات حافلة سيتذكرها 
التاريخ بل وسيسطرها بأحرف من نور. وأضاف: «نسأل اهللا 
عز وجل أن يعني صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
في مهامه احلالية وأن يرزقه البطانة الصاحلة النافعة لقيادة 
األمة إلى ما فيه صالحها، كما أننا نقدم له كافة وســائل الدعم 
لقيادة سفينة الكويت إلى كل ما هو خير، سائلني اهللا عز وجل 
أن يرزقه بالصحة والعافية وأن يعينه في مهامه ملواصلة رفع 
اسم الكويت، وجعله خفاقا دائما في احملافل الدولية والعاملية».

قــال الرئيس التنفيذي لشركــــــة االتصاالت الكويتيـــة 
«STC» مزيـــد احلربي ان سمو األمير الراحل الشيـــخ صباح 
األحمــد املغفــور له بإذن اهللا، خـــــالل فترة قيادتــــه والتي 
استمـــــرت وامتدت لـ ١٤ عامــــــا، كان له بصمـــة واضحـــة 
فــي تعزيز االقتصاد الوطني، كما أن الكويـــت بفقدانه فقدت 
رجال ذا رؤية ثاقبـــة وخطـــوة واضحــة سطر خاللها اجنازات 

ستظل موجودة ومذكورة في التاريخ.
وأضاف احلربي أن سمو األمير الشيخ نواف األحمد يعد من 
الذين تلقوا الدروس السياسية وتعلموا احلنكة السياسية من 
القادة الذين سبقوه، مما يجعــــل الكويــت في أمان واستقــرار 
حتت حكمه وحتت قيادتـــــه الرشيدة، سائلني اهللا عز وجل 
أن ينعــــــم على الكويت باألمن واالســتقرار وأن تستمر في 
نهضتها وأن يكمل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

املسيرة لوضع الكويت مبصاف الدول املزدهرة اقتصاديا.

قــال الرئيس التنفيذي لشــركه مطاحن الدقيــق واملخابز 
الكويتية مطلق الزايد انه بوفاة صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، فإن الكويت فقــدت قائدا عزيزا، جنح في بناء 
الكويت اجلديدة وأرسى دعائم الدميوقراطية وجعل من الكويت 
منارة اقتصادية وسياسية. ومتنى الزايد كل التوفيق والنجاح 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد في قيادة البالد 
فهو «خير خلف خلير ســلف». وذكر ان كلمة صاحب الســمو 
أمس في مجلس األمة تعتبر وســاما علــى صدورنا واعطتنا 
دفعــة لألمام فــي حتقيق كل ما نطمح اليه فــي جعل الكويت 
مركــزا ماليــا واقتصاديا تنفيذا للرغبة الســامية للمغفور له 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، مشددا على ان ان 
جميع ابناء الكويت ســيعملون بكل جهد وتفان لتحقيق تلك 

الرغبة السامية.

نعى أعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا، حيث قالــوا ان الفقيد ترجل 
وترك خلفه اجنازاته وأعماله ومآثره الباقية، 
والتي سيشهد له التاريخ بعطائه االنساني 
الالمتناهي، وكان الفقيد انسانيا وأبا عطوفا 
قبل أن يكون حاكما. وأكدوا ان سمو األمير، 
رحمــه اهللا، كان أبا حكيما مخلصا لوطنه 
ولشعبه، حيث قدم أمير االنسانية للكويت 
وشعبها الكثير في عدة مجاالت، ولم يكن 
رجل سياسة فقط إمنا مظلة حكمة وعطف 
للكويت، وأنه استحق هذه املكانة بفضل 
جهوده وحكمته ونيته الصادقة في نشر 
السالم بني الدول والشعوب في شتى أنحاء 

االرض.. وفيما يلي التفاصيل:
أمير االنسانية

في البداية، قال النائب األول لرئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت عبدالوهاب 

الوزان إن أمير االنسانية ترجل وتبقى 
اجنازاته وأعماله ومآثره باقية، فما أن 
أعلن عن نبأ وفاة سموه حتى عم احلزن 
واألسى في جميع احملافل الدولية، والدول 
العربية واالسالمية لهذه الفاجعة الكبيرة 

وبكته القلوب قبل العيون.
وأضاف الوزان: «خسرت األمة العربية 
واالسالمية رمزا من أوفى وأكبر وأعظم 
رموزها في العصر احلديث، رمز سيشهد 
له التاريخ بعطائه االنساني الالمتناهي، 
وكان الفقيد انسانيا وأبا عطوفا قبل أن 
يكون حاكما، شهما في انسانيته فاعال 
للخيرات، وكان ابو الديبلوماسية العربية 
واالقليمية، وحني تقلد سدة احلكم كان 
همه خلق أجواء ايجابية بني دول مجلس 
التعاون والدول العربية، فجهوده واضحة 
ومميزة في حل خالف البيت اخلليجي 
وســعيه الدائم للم شمل وحدة الصف 
اخلليجي وبالرغم من مرضه وتعبه، إال 

أنه آثر على نفســه التنقل بني عواصم 
دول اخلليج العربي لرأب الصدع وجمع 
كلمتهم وتقريــب وجهات النظر بينهم 
بعد أن دب اخلالف بينهم واستمر على 
سياسته املميزة سياسة عدم االنحياز».
وأكد الوزان أن موقف سمو األمير 
الراحل مــن القضية الفلســطينية لم 
يتزحزح، واســتمر على موقفه الدائم 
لرفــض التطبيع ومناصــرة القضية 
الفلسطينية في جميع احملافل الدولية، 
وكان همه األكبر أن يعود احلق ألصحابه 
وعودة املسجد األقصى وحتريره من 
براثن االحتالل. ولم يأل جهدا في املساندة 
واملساعدة وبذل ما يستطيع من جهود 
ومساعدات مالية في سبيل حتقيق الهدف 
املنشــود وهو عودة احلــق ألصحابه 
الفلسطينيني. وأشار الى ان سموه، رحمه 
اهللا، اسس سياسة خارجية للكويت حقق 
بها عدم االنحياز باملعنى احلقيقي، وهذه 

السياسة احلفيصة وغير املنحازة اعطت 
الكويت احترامــا عامليا منقطع النظير، 
كما أن كل املســاعدات الكويتية املالية 
والعينية لكل الدول احملتاجة األفريقية، 
الالتينية والشرق  اآلسيوية، األميركية 
أوسطية، قدمت لوجه اهللا تعالى ثم لوجه 

االنسانية منزوعة املصالح السياسية.
وأضاف: «األمير الراحل متواضع جدا 
يشارك عوائل الكويت أفراحهم وأتراحهم 
بدون تكلف وجتده دائما بينهم يواسيهم 
بأحزانهم ويبارك لهم بأفراحهم، وكلماته 
الســامية دائما يؤكد فيها على الوحدة 
القانون، ومعاجلة  الوطنية، واحتــرام 
األمور باحلكمة واملوعظة احلسنة، ويحث 
الســلطات الثالث على التعاون والعمل 
على مصلحة الشــعب وحتقيق مطالبه 
وامانيه واحقاق احلق بدون متييز، ان 
الكويت اذ تودعك اليوم باكية، امنا تبكي 
أبا حكيما عطوفا وحاكما متواضعا تبكي 

شخصيتك الفذة ومواقفك املشرفة».
وفــي اخلتام، قال: «عظم اهللا أجرنا 
وأجر أســرة الصباح الكرام والشعب 
الكويتي والعربي واالسالمي، ونتضرع 
إلى اهللا أن يتغمد أمير االنسانية بواسع 
رحمتــه ورضوانه، وإنــا هللا وإنا إليه 

راجعون».
أب حكيم

من جانبــه، قال عضو غرفة جتارة 
وصناعة الكويت خالد اخلالد إن الكويت 
فقدت أبا حكيما مخلصا لوطنه ولشعبه، 
مضيفا أن أمير االنسانية قدم للكويت 
وشــعبها الكثير في عدة مجاالت، ولم 
يكن رجل سياسة فقط إمنا مظلة حكمة 
وعطف للكويت، سائال املولى أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته ويرزقه جناته، 
وإننا نعزي أنفسنا وأسرة آل الصباح 
القلب  وشــعب الكويت بوفاة صاحب 

الكبير، حكيم وأمير اإلنسانية، إذ كان 
سموه مساهما في نشر اخلير بجميع 
أرجاء األرض، وال نقول اال ما يرضي اهللا 
عز وجل (إنا هللا وإنا إليه راجعون). وتوجه 
اخلالد بالعزاء لعموم أهل الكويت حكومة 
وشعبا ولألسرة احلاكمة، في مصابنا 
اجللــل برحيل أمير اإلنســانية رحمه 
اهللا، فقد ترجل فارس العمل اإلنساني 
عن صهوة جواده تاركا بصمات أياديه 
البيضاء في أرجاء املعمورة، رحل القائد 
والوالد اإلنسان، فسموه رمز للتواضع 
واحلكمة واخلير. وأكد اخلالد ان سموه 
سيبقى، رحمه اهللا، في قلوبنا قائدا ووالدا، 
حفظ الكويــت وأهلها في قلبه وعقله، 
ونعزي انفسنا برحيله ونطلب من اهللا 
ان يتغمده بواسع رحمته وان يجزيه عنا 
خير اجلزاء، وان يوفق أميرنا صاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 

ورعاه ليكمل املسيرة.
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69 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

مسؤولو شركات: الكويت فقدت رجل دولة من الطراز األول
قال عدد من رجال االعمال ومســؤولي شركات انه برحيل 
املغفور له بإذن اهللا الشــيخ صباح االحمد فقدت الكويت رجل 
دولة من الطراز الرفيع، حيث عرف عن سموه حبه للخير والبر 
ألبناء بلده بالدرجة االولى، ثم لكل الدول العربية واالســالمية 
والعامليــة، فضال عن حبه لنصــرة الضعيف واملظلوم في كل 

مكان حول العالم.
ومتنوا، في تصريحات متفرقة عبر «األنباء»، من املولى عز 
وجل أن يوفق صاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد وأن 
يسدد خطاه الى ما فيه خير وصالح للكويت والسير على نفس 

نهج أخيه سمو الشيخ صباح االحمد.
وأشــاروا الى ان األمير الراحل جاء إلى سدة احلكم برؤية 
جديدة لكويت جديدة وابحر بنا إلى حيث ال نزال ننعم باخلير، 
وذلك على الرغم من كل العثرات التي مررنا بها ومر بها العالم 
من حولنا، فال زال بلدنا الصغير يتمتع مبكانة واحترام العالم 
أجمع، وال زالت هذه االرض قادرة على أن تظلل اجلميع وتبقى 

صامدة وشامخة.
وأكدوا ان سمو االمير الراحل كرس مبادئ العمل اإلنساني 
في مشارق االرض ومغاربها، حيث أن حصول سموه على لقب 
«أمير االنســانية» لم يأت من فراغ بل كان عن استحقاق ملا له 
من اياٍد بيضاء على كل دول العالم، مشيرين الى ان مساهمات 
ســمو االمير دوليا وانسانيا تشهد على حسن اخللق والرحمة 

التي حتلى بها الفقيد الراحل.

منــاداة ســمو الشــيخ نواف 
االحمد أميــرا للبالد، ومرورا 
القادمة  مبتطلبــات املرحلــة 
التي تتطلب التفكير العميق 
في كيفية تنويــع اقتصادها 
اســتعدادا لفتــرة مــا بعــد 
النفــط، وكيفية جــذب املزيد 
من االســتثمارات إلى ســوق 
الكويتــي، واالعتماد  العمــل 
على ديناميكية القطاع اخلاص 
وقدراتــه التفاعلية، والقطاع 
العــام الداعم لنشــاط األفراد 
واملؤسســات اخلاصــة عبــر 
منظومة تشريعية ومؤسسية 

متطورة.
٦ عقود من الترحال

الرئيــس  قــال  بــدوره، 
التنفيــذي لشــركة الفنــادق 
الكويتيــة فــوزي املســلم إن 
العود أمير االنسانية املغفور 
لــه بإذن اهللا ســمو الشــيخ 
صبــاح األحمد قضى ٦ عقود 
من الترحال من أجل الكويت 
واخلليج أمضاها في نزع فتيل 

أرض الكويــت بوفاة املغفور 
له الشيخ صباح األحمد، حيث 
ان مناقــب ســموه ال تعد وال 

حتصى.
أن  الفيصلــي  وأضــاف 
صاحب السمو االمير الراحل 
له اياد بيضاء على كل اقطار 
العالم، خصوصا الدول التي 
عانت من ويالت الفقر وتردي 
االحــوال املعيشــية، مشــيرا 
الى ان مساهمات سمو االمير 
الراحل دوليا وانسانيا تشهد 
على حســن اخللق والرحمة 
التي حتلى بها الفقيد الراحل.

واوضــح أن ســمو األمير 
الراحــل واميــر االنســانية 
نقــل الكويــت نقلــة نوعيــة 
السياســات اخلارجيــة  فــي 

والداخلية. 
واشــار الى ان االنســانية 
ودعــت أميرهــا بفقــد ســمو 
الشيخ صباح االحمد، مؤكدا 

جديدة لكويت جديدة، في عالم 
متالطم ســواء على املستوى 
الداخلــي أو املنطقة والعالم، 
وابحر بنا إلــى حيث ال نزال 
ننعم باخلير، على الرغم من 
كل العثــرات التــي مررنا بها 
ومــر بهــا العالم مــن حولنا، 
فمــازال بلدنا الصغير يتمتع 
مبكانة واحترام العالم أجمع، 
ومازالت هذه االرض قادرة على 
أن تظلل اجلميع وتبقى صامدة 

وشامخة.
وأضــاف أن املســيرة لــم 
تنته بعــد، والطريــق أمامنا 
اعتمادنــا  فمــازال  طويــل، 
على النفط كمصدر أساســي 
لالنفاق احلكومي يؤرقنا في 
عالم يسعى إلى التخلص من 
الوقــود االحفــوري، واليزال 
تقســيم املجتمــع إلــى فئات 
وطوائف والرضوخ للعصبيات 
والتقسيمات وعدم احتضان 
التنوع االنساني هو ما يدفعنا 
كل يــوم لنكون أكثر قربا من 
الهاويــة، فقــد كان ما مييزنا 

احلــروب والنزاعات العربية 
واالسالمية وكان مثاال يحتذى 
ومنوذجــا عربيــا وعامليا في 
التسامح ورحابة واتساع األفق 
كما أنه االنسان، األب، والقائد.

وأضاف املسلم: نسأل اهللا 
العظيم أن يرزق صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
البطانــة الصاحلــة النافعــة 
فهــو خير خلف خلير ســلف 
وأن يجعله يستمر في قيادة 
الســفينة وجعل الكويت في 
مصاف الــدول املتقدمة حول 

العالم.
صاحب األيادي البيضاء

من جهتــه، قــال الرئيس 
التنفيــذي لتطبيــق «بوكي» 
الدفــع االلكتروني  خلدمــات 
الفيصلــي:  الشــامل محمــد 
اننا نعزي أنفســنا والشعب 
الكويتــي وكل املقيمــني على 

ان مناقب ســموه قلما جندها 
في احد قيادات العالم اجمع.

ومتنى الفيصلي لصحاب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
االحمد التوفيق وأن يسدد اهللا 
خطاه الى ما فيه خير وصالح 

بلدنا احلبيب الكويت.
املسيرة لم تنته

من جانبه، أعرب املدير العام 
األسبق في الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة إبراهيم 
الكندري عــن خالص تعازيه 
بوفــاة األميــر الراحل ســمو 
الشــيخ صباح االحمد، سائال 
اهللا أن يتغمده بواسع رحمته، 
وأن يلهــم أهله واهل الكويت 

الكرام الصبر والسلوان.
وقال الكنــدري أن أميرنا 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
جاء إلى ســدة احلكــم برؤية 

في عهد الكويت الذهبي، تلك 
القدرة على احتضان اجلميع، 
واالنغماس الثقافي العام دون 

عصبية أو تردد.
وأكــد الكنــدري أن األمــل 
يحدونــا أنه بقيــادة صاحب 
السمو االمير الشيخ نواف، فإن 
املسير سيستمر بإذن اهللا على 
نفس النهج الذي اختطه أمير 
االنسانية، نهج دولة الدستور 
والقانون، ودولة االنســانية، 
نهج التطوير واالنفتاح على 
العالم، مع الصبر واحلكمة مع 

الداخل واخلارج.
أبرز صورة الكويت املعتدلة

هذا، ونعى رئيس مجلس 
االدارة والرئيــس التنفيــذي 
املقاوالت واخلدمات  لشــركة 
الشــمري  البحريــة م.علــي 
املغفــور له بــإذن اهللا تعالى 
ســمو االمير الراحل الشــيخ 
صباح االحمد، داعيا اهللا عز 
وجل ان يجعل اجلنة مثواه.

وتقدم الشمري آلل الصباح 

وشــعب الكويــت وحكومتها 
بأحر التعازي واملواســاة في 
هــذا املصاب اجللل، مؤكدا أن 
االمير الراحل رسم مالمح حقبه 
اساســية في تاريخ الكويت، 
اضافــة الــى مســاهماته في 
ابراز صورة الكويت املعتدلة 
خليجيــا واقليميــا وعامليــا 
وجهــوده املضنيــة في جعل 
الكويــت فــي مصــاف الدول 

املتقدمة في جميع املجاالت.
واوضــح ان ســمو االمير 
الراحــل كرس مبــادئ العمل 
اإلنســاني في مشارق االرض 
ومغاربها، مؤكدا حصول سموه 
علــى لقب «أمير االنســانية» 
لم يأت من فــراغ بل كان عن 
استحقاق ملا له من اياد بيضاء 
على كل دول العالم، مشيرا الى 
ان مساهمات سمو االمير دوليا 
وانســانيا تشــهد على حسن 
اخللق والرحمــة التي حتلى 

بها الفقيد الراحل.
الشــمري مبايعته  واكــد 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف االحمــد على الســمع 
والطاعــة اميــرا للكويت وان 
يسدد خطاه الى ما فيه اخلير 
والصــالح وان يحفظ ســمو 

االمير للكويت وشعبها.

األمير الراحل رسم مالمح حقبة أساسية في تاريخ البالد

املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح األحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خالل تدشني أعمال املطار اجلديد
املغفور له بإذن اهللا الشــيخ صباح األحمد وصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل حفل افتتاح مبنى البنك 

املركزي اجلديد بحضور د.محمد الهاشل

فــي البدايــة، رفــع رجل 
االعمــال ورئيــس مجموعــة 
شــركات الغنــام، عبدالعزيز 
احمــد الغنــام، اســمى آيــات 
التعازي إلى صاحب الســمو 
االمير نواف االحمد بوفاة سمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
االحمــد، معربــا عــن خالص 
تعازيه ألسرة الصباح الكرام 
وإلــى كل املواطنني واملقيمني 

بهذا املصاب اجللل.
وقــال الغنــام ان الكويت 
فقدت برحيل املغفور له بإذن 
اهللا سمو الشيخ صباح االحمد 

رجل دولة من الطراز االول.
الغنــام أن مــا  وأضــاف 
يشــد من عضد أهــل الكويت 
ويصبرهم فــي مصابهم هذا، 
هو أن اهللا قد عوضهم بصاحب 
الســمو االمير الشــيخ نواف 
االحمد الــذي عرف عنه حبه 
للخيــر وســيره علــى نفس 
نهج أخيه سمو الشيخ صباح 
االحمد، ما يؤكد أنه ســيبقى 
امتدادا لنفس نهجه وســائرا 
على نفسه خطه دون أن يحيد 

عنه.
ولفت الغنام إلى ان الكويت 
تقف اليوم على أعتاب مرحلة 
جديــدة من عمرهــا، بدءا من 

عبدالعزيز الغنام: الكويت تقف على أعتاب مرحلة جديدة من عمرها
فوزي املسلم: أميرنا قضى ٦ عقود من الترحال من أجل الكويت واخلليج

محمد الفيصلي: مساهماته الدولية واإلنسانية تشهد على حسن خلقه
إبراهيم الكندري: سمو األمير أبحر بنا إلى حيث ال نزال ننعم باخلير

علي الشمري: ساهم في إبراز صورة الكويت املعتدلة خليجيًا وإقليميًا وعامليًا
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عقاريون: قائد استثنائي 
أحدث طفرة تنموية 
وعقارية غير مسبوقة

أكد عدد من العقاريني وأصحاب الشركات العقارية على أن رحيل سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد جاء مبثابة صدمة للجميع، حيث لن تنسى الكويت أبدا العهد املزدهر واملستقر واملواقف 
الراسخة ألميرها الذي أرسى الكثير من قواعد األمن واالستقرار بفضل حكمته وحنكته وخبرته 

الطويلة املعهودة.
وأشاروا الى أن الكويت شهدت افتتاح العديد من املشروعات العقارية التنموية الضخمة خالل 
فترة حكم ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، حيث متثلت في افتتاح أكبر برج جتاري 
في الكويت وهو برج احلمراء، باإلضافــة الى افتتاح عدد كبير من املجمعات التجارية واملراكز 
الترفيهية التي حققت طفرة عقارية وجتارية لالقتصاد الكويتي، ومن بينها مول ٣٦٠، مشددين 
على أن عهد سمو األمير الراحل شهد طفرة نوعية وتنموية على كل األصعدة مبجموعة كبيرة 

من املشاريع التنموية ومشاريع الطرق واجلسور.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أعرب الرئيس التنفيذي لشــركة 
أعيان العقارية إبراهيم العوضي عن أسمى آيات 
التعازي بوفاة املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح 
األحمد، سائال اهللا أن يجعله في الفردوس األعلى 

مع النبيني والصديقني والشهداء.
وفي اإلطار نفسه أعرب العوضي عن تفاؤله 
باملرحلة القادمة التي ســيتولى فيها زمام األمور 
سمو الشيخ نواف األحمد أميرا للبالد، مؤكدا أن 
سموه سيكون «خير خلف خلير سلف»، خاصة 
ملا عرف عن ســموه بتواضعه اجلم وقدرته على 

إدارة األمور بكل هدوء واتزان.
ودعا العوضي إلى ضرورة التركيز خالل املرحلة 
القادمــة على االقتصاد وكيفية تعزيزه وإعطائه 
األولوية، خاصة في ظل ما تشهده أسعار النفط 
من انخفاض مستمر، األمر الذي يؤكد على أهمية 
التفكير في كيفية تنويع مصادر الدخل وتعزيز 
قدرات االقتصاد من خالل التفكير خارج الصندوق 
والتركيز على مصادر جديدة تعزز امليزانية وتضمن 

استمرار الرخاء في مرحلة ما بعد النفط.
وأضاف أن احلاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت 
مضى للتفكير في كيفية تقليل اعتماد االقتصاد 
احمللي على النفط، وضمان االستدامة املالية وانفتاح 
الســوق أمام املســتثمرين األجانب، وخلق بيئة 
أكثر مالءمة لألعمال التجارية، وتطوير اخلدمات 

العامة، وتقليص البيروقراطية.
واختتــم العوضي بقولــه: انه يجب البدء في 
التفكير في كيفية االعتماد على اقتصاد قائم على 
املعرفة، عبر تشجيع االبتكار والبحث والتطوير، 
وتعزيز اإلطار التنظيمي للقطاعات الرئيســية، 

وتشجيع القطاعات ذات القيمة املضافة العالية مبا 
يطور من بيئة األعمال ويعزز من جاذبية الدولة 
لالســتثمارات، فهذه العوامل هي التي ســتضمن 
انتقال الكويت من دولة تعتمد على النفط كمصدر 
أحادي للدخل، إلى دولة تنموية تعتمد على نفسها 
وعلى شــعبها في التقــدم والتطور نحو مصاف 

الدول املتقدمة.
عهد مزدهر

مــن جانبه، قال نائب رئيــس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة أركان الكويت العقارية 
عبدالرحمــن التركيــت، ان الكويت حزينة بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، كما أنها 
لن تنســى أبدا العهد املزدهر واملستقر واملواقف 
الراســخة ألميرها الذي أرســى الكثير من قواعد 
األمن واالستقرار بفضل حكمته وحنكته وخبرته 

الطويلة املعهودة.
وأضاف انه خالل فترة قيادة سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، ظلــت الكويت مبنأى عن 
الكثير من املشاكل والفنت، بل إنها كانت مثاال للدول 
اآلمنة واملستقرة التي تتطلع إليها أفئدة شعوب 
العالم من أقصى األرض ألدناها، خاصة وأنها كانت 
ومازالت وســتظل واحة لألمن واالستقرار ولكل 

من يبحث عن عيشة كرمية وسوية.
وأكد التركيت على أنه ما خفف من آثار الصدمة 
على املواطنني واملقيمني هو تفاؤلهم الكبير بحكمة 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد الذي 
تربى في كنف سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد واســتفاد منه الكثير، لذا فإن الشعب كله 

على قناعة بأن صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد لن يحيد عن خطى أخيه وســلفه الشيخ 

صباح االحمد.
وأضــاف أن األوســاط االقتصادية والعقارية 
تعول كثيرا على حكمة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد في قيادة البالد نحو بر األمان على 
غرار نفس القيادة احلكيمة ملن ســبقه من حكام 
الكويت الســابقني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
كافة املواطنني على أمت االســتعداد للوقوف صفا 
واحدا خلف أميرهــم للعمل يدا بيد نحو تطوير 

البالد والوصول بها إلى أرقى الدرجات.
قائد استثنائي

مــن جهته، قال الرئيس التنفيذي في شــركة 
رمي العقارية شــالش احلجرف، إن ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، كان قائدا 
استثنائيا بكل ما تعنيه الكلمة، ذلك أن سجل سموه 
حافل بكم كبير من االجنازات واألحداث اإلنسانية 
واالقتصادية داخــل وخارج الكويت، بل وخارج 

حدود العاملني العربي واالسالمي.
وأضاف ان اسم الشيخ «صباح األحمد» سيبقى 
خالدا في ذاكرة الكويت والكويتيني بفضل عطائه 
الذي شمل الصغير قبل الكبير، والبعيد قبل القريب، 
حتى نال وعن امتياز لقب «أمير اإلنسانية» الذي 
منحته له هيئة األمم املتحدة بعد تاريخ كبير من 

العطاء والكرم.
في الوقت نفسه أشاد احلجرف بصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد الذي وصفه بأنه رجل 
عريــق ولديه من اخلبرات مــا يكفيه ليدير أمور 

البالد على نفس نهج ســلفه السابق سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، فضال عن استكمال 
املسيرة التنموية التي بدأها أسالفه من قبل، متمنيا 
لســموه الســداد والتوفيق. وعلى ذات الصعيد، 
أشاد احلجرف باالنتقال السلس للحكم في البالد، 
مؤكدا أن الكويت معروفة بأنها بلد دستور وبلد 
مؤسسات، وال شك أن هذا الدستور وهذه املؤسسات 
هي التي حتمي املكتســبات الشــعبية واألنظمة 
الدستورية القائمة. وحول تطلعات القطاع العقاري 
واالقتصادي في املرحلة املقبلة، أكد احلجرف أن 
الشــيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، كان قد أحدث 
طفرة نوعية وتنموية على كل األصعدة إبان فترة 
حكمه التي شــهدت مجموعة كبيرة من املشاريع 
التنموية ومشــاريع الطرق واجلسور، وانه من 
املؤكد أن صاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد 
ســيكون امتدادا لهذا النهج، خاصة أنه قد عاصر 
األميــر الراحل طوال فترة حياتــه، وبالتالي فإن 
مجتمــع االقتصاد والعقار فــي الكويت على ثقة 
بأن ســموه سيكون عامال مساعدا الستمرار هذه 

الطفرة التنموية الكبيرة. 
بصمات واضحة 

أعرب رئيــس مجلس إدارة شــركة العاصمة 
العقارية والرئيس التنفيذي لشــركة الصاحلية 
العقارية أنور العصيمي عن خالص تعازيه بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، سائال 
املولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وقــال العصيمي إن ســمو األمير الراحل ترك 
إرثا من اإلجنازات التي ســاهمت في إعالء اســم 

الكويت بني الدول الراعية لالمن والســالم حول 
العالــم، كما ترك ســموه بصمــات واضحة على 

مختلف األطر واملجاالت.
وأضاف أن السياسة احلكيمة التي قادها سمو 
األمير الراحل الشــيخ صبــاح األحمد، هي نفس 
سياسة ســلفه الشيخ جابر وباقي أسالفه الذين 
ســبقوه في احلكم، ومن ثم فإن سياسة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد ستسير على 
نفس هذا النهج الذي بدأه أســالفه وتعاقب عليه 

حكام الكويت منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.
وأعرب العصيمي عن أمله في تعاون السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية مع ســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، مبا من شــأنه أن يضمن اســتمرار 
السياســة الثابتة والواضحة التي تهدف لتنمية 
الكويت وإعالء شــأنها بــني دول املنطقة والعالم 
أجمع، ملا فيه خدمة املواطن واملقيم ومبا يشــكل 
امتدادا للعالقات اإلنســانية املمتدة التي رسخها 
«أمير اإلنسانية» الشيخ صباح األحمد - رحمه 
اهللا - في عالقاته مع العديد من دول العالم بدءا 

من الدول اخلليجية ثم العربية ثم االسالمية.
وقــال العصيمــي إن الكويت بلــد صغير في 
مساحته، لكنه كبير بقوة شعبه ومتاسكه وأفعاله، 
لذلك فإن النهج الذي قامت عليه الكويت في السابق 
هــو نفــس النهج الــذي يتوقع أن تســتمر عليه 
في املرحلــة القادمة، معربا عن أمله في أن يركز 
ســمو األمير الشــيخ نواف األحمد علــى تعزيز 
القطاعــات االقتصادية والعقاريــة واالجتماعية 
وكل القطاعــات األخرى للوصــول بالكويت إلى 

مصاف الدول املتقدمة.

سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد وصاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد خالل قص شريط افتتاح مجمع ٣٦٠ مول بحضور محمد املرزوق

إبراهيم العوضي: صاحب السمو الشيخ نواف األحمد قادر على إدارة األمور بهدوء وتوازن 
ل على حكمة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد عبدالرحمن التركيت: األوساط االقتصادية تعوِّ

شالش احلجرف: األمير الراحل كان رجًال استثنائيًا مبعنى الكلمة.. وسيبقى خالدًا بذاكرة اجلميع
أنور العصيمي: نأمل في التركيز على كل القطاعات للوصول بالكويت ملصاف الدول املتقدمة
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سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

«ضمان»: فترة حكمه شهدت «الكويتية»: فقدنا قائدًا عظيمًا
نهضة عمرانية وتنموية كبيرة ببالغ احلزن واألسى 

وبقلـــــوب راضيـــــة 
مطمئنــة، نعى رئيس 
إدارة شــركة  مجلــس 
اخلطــوط اجلويــــــة 
الكويتيــة الكابنت علي 
الدخان وفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى قائد 
اإلنسانية الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح 

أمير الكويت.
الدخــان:  وقــــــال 
«باألصالة عن نفســي 
ونيابــة عــن اخوانــي 
أعضــاء مجلــس إدارة 
اخلطــوط اجلويـــــة 
الكويتيــة وجميـــــع 
العاملني فيها، تأسف الشــركة لفقدان أميرها ووالدها الغالي، 
أمير اإلنســانية الشــيخ صباح األحمد اجلابــر الصباح طيب 
اهللا ثراه، حيث فقدت األمتان العربية واإلسالمية قائدا عظيما 
وفذا ترك بصمة واضحة فــي قلوب جميع الكويتيني والعالم 
اجمع بحكمته ومســيرته املضيئة املليئة باإلنسانية وحنكته 
السياسية التي شهدت العديد من االجنازات في ازدهار وتنمية 
بالدنا احلبيبــة الكويت في جميع احملافل العربية واالقليمية 
والدولية وإبراز دورها الفعال في املجتمع دولي خالل ١٤ عاما 

منذ توليه مقاليد احلكم في البالد».
وأضاف الدخان أن دور فقيد الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح طيب اهللا ثراه في العمل االنســاني كان المعا 
وبارزا في دعم القضايا االنسانية وفي مجاالت العمل اخليري 
والدعم اإلنساني واإلغاثة في مختلف أنحاء العالم لذلك سمي 
قائدا لالنسانية، كما أثمرت قيادته في خلق بيئة ديبلوماسية 
متزنة وعاقلة في املنطقة طاملا سعت للسالم والعمل اإلنساني 
ورأب الصدع في عالقات الدول العربية، وذلك بســبب حنكته 
وخبرتــه الكبيرة في العمل السياســي خــالل ما يقارب الـ ٦٠ 
عاما، مستذكرا أيضا جهوده وتفانيه املخلصة في توحيد البيت 

اخلليجي واحلفاظ على متاسكه وتزيينه بالسالم واحملبة.
وذكر الدخان أن صاحب السمو رحمه اهللا حرص على السير 
على النهج احلكيم الذي سار عليه قادة الكويت طوال العقود 
املاضية، رحمهم اهللا جميعا، وذلك في حفظ األمن واالستقرار 
لدولتنا احلبيبة الكويت وقيادة البالد نحو التطور واالزدهار 
والتنمية في مرحلة صعبة شهدت العديد من التحديات الكبيرة 
على جميع املســتويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
مشيرا إلى أن الشيخ صباح األحمد - طيب اهللا ثراه - انتهج 
سياســة حكيمة فــي احلفاظ على مكانــة الكويت املتميزة في 
محيطها اخلليجي والعربي والدولي مما جعل الكويت حتظى 
بســمعة عاملية وصلت أصداؤها إلى مسامع اجلميع واحتلت 
مــن خاللها مركزا متقدما في العمل السياســي احملنك واملؤثر 
بني الدول العظمى، فقد كان سموه رمزا وقائدا استثنائيا كرس 

حياته في خدمة وطنه وشعبه وتوفير األمن واألمان لهم.
وأعرب الدخان عن خالص تعازيه للكويت وشعبها الكرمي 
في فقدان والد اجلميع الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
رحمــه اهللا تعالى، داعيا املولى عز وجل أن يتغمد فقيد األمة 

العربية واإلسالمية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كمــا تقدم رئيس وأعضاء مجلــس اإلدارة بخالص التهاني 
والتبريكات حلضرة صاحب الســمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح لتوليه مقاليد احلكم في البالد، سائال اهللا 
تعالى أن يوفقه في مســيرته القادمة في خدمة الوطن وعلوه 
وازدهاره واحلفاظ على أمنه واستقراره في استكمال مسيرة 

الكويت املضيئة والالمعة وسط املجتمع الدولي.

أعرب املدير العام 
للمؤسسة العربيـــة 
لضمــان االســتثمار 
وائتمــان الصادرات 
عبــداهللا الصبيــــح 
نيابــة عــن مجلــس 
مســاهمي ومجلــس 
ادارة املؤسســــــــة 
العاملني بها  وجميع 
عن خالــص تعازيه 
ومواســاته ألهــــــل 
واالمتــني  الكويــت 
العربية واالسالمية 
لـــه  لوفــاة املغفور 
تعالــى  اهللا  بــإذن 
ســمو أميــر الكويت 
أمير االنسانية الشيخ 

صباح األحمد، مشــيرا الى أن الكويت شهدت خالل فترة 
توليــه نهضة عمرانية وتنموية كبيرة شــملت مختلف 
القطاعات، بفضــل قيادته احلكيمــة وعالقاته االقليمية 
والدولية املتميزة وجناحه في حتقيق االستقرار السياسي 

واالجتماعي واالقتصادي.
وأوضح الصبيح أن الشــيخ صباح عزز أسس العمل 
التنموي بإرساء قواعد التخطيط االستراتيجي كأسلوب 
فاعــل إلدارة التنمية وتوجيه كافة املوارد الوطنية نحو 
األهداف والغايات املرجوة وفق آليات منهجية ومبشاركة 
كل األطــراف الفاعلة في املجتمــع الكويتي وفي مقدمتها 
اجلهات واملؤسســات احلكومية. وذلك عبر إطالقه رؤية 
٢٠٣٥ والتي تستهدف محاور رئيسية أبرزها حتويل الكويت 
الى مركز مالي وجتاري إقليمي وعاملي جاذب لالستثمار 
يقــوم فيه القطاع اخلــاص بقيادة النشــاط االقتصادي 
ويحقــق التنمية البشــرية ويزكي روح املنافســة ورفع 
كفــاءة اإلنتاج في ظل جهاز مؤسســي داعم، يعمل على 
ترسيخ القيم الوطنية واحلفاظ على الهوية االجتماعية 
والتنمية البشرية، ويوفر البنية األساسية املالئمة لبيئة 

أعمال مشجعة ومتطورة.
وأضاف الصبيح ان اقتصــاد الكويت يتمتع بالعديد 
من املقومات والعوامل البارزة التي أســهمت في تشكيل 
وصناعــة اقتصاد مهــم ومؤثر وجــاذب إقليميا وعامليا. 
وحســب تقديرات صندوق النقد الدولي شهدت الكويت 
حتسنا في العديد املؤشرات االقتصادية حيث تواصل منو 
اقتصادهــا وبلغ انتاجها االجمالي من الســلع واخلدمات 
خالل الســنوات الـ١٥ املاضية ما قيمته تريليوني دوالر، 

وأكثر من ٤ تريليونات دوالر مبعيار القوة الشرائية.
وأشــار الى ان الكويت حتت زعامة سموه متكنت من 
احملافظة على مستويات متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، 
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وحققت تقدما 
أكثر من باقي دول العالم من حيث حتســني وضع املرأة 
وتأمني املساواة بني اجلنسني طبقا لدليل التنمية البشرية 
وذلك بفضل برامج دعم مشاركة املرأة الكويتية اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا.
وأوضح الصبيح ان تلك اإلجنازات انعكست إيجابا على 
مكانة وترتيب الكويت في مختلف مؤشرات قياس األداء 
على املســتوى الدولي وخصوصــا التقييمات االئتمانية 
الدولية واملؤشــرات الصادرة عن البنك الدولي واملنتدى 

االقتصادي العاملي وغيرها.

الكابنت علي الدخان

عبداهللا الصبيح

خليفة العجيل: الراحل كان مثاًال للحاكم واألب واملعلم

حصة الرومي: اإلنسانية فقدت باني نهضة الكويت احلديثة

قال رئيــس جهاز املراقبني املاليني 
الكويتي خليفة العجيل إن سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا 
كان مثــاال للحاكم واألب واملعلم الذي 
استطاع جمع الكل حوله وكسب قلوبهم 
فلم يفرق يوما بني مواطن وآخر فكلنا 

عياله.
وأكد العجيل أن سمو األمير الراحل 

كان ميزانا للعدل واضعا الكويت نصب 
أعينه في كل خطوة يخطوها، فقد كانت 
ومواطنوها همه األول واألخير يبذل 
كل غال ونفيس في سبيل راحتهم حتى 

اللحظة األخيرة من حياته.
ولفت العجيل إلى أن رؤى سموه 
رحمه اهللا وتوجيهاته في العمل الرقابي 
املالــي كانت وســتظل النموذج الذي 

يحتذى به، فقد أصل للمساءلة وأرسى 
احملاسبة من دون تفرقة كنهج عام حفاظا 
على املال العام ومقدرات الكويتيني كافة.

وقال: «إذ نودع جسدك الطاهر اليوم 
لن نودع مآثرك التي تلهم كل أهل الكويت 
في حياتهم فإن غبت عنا جسدا مازالت 
روحك تعيش في كل مواطن كويتي إلى 

جنان اخللد سيدي صاحب السمو».

قالت عضو مجلس إدارة جهاز حماية املنافسة حصة 
الرومي إن االنسانية فقدت قائدها بوفاة صاحب السمو 
الشــيخ صباح األحمد باعتباره قامة دولية ورمزا عامليا 
في مجال العمل السياســي واإلنساني والتنموي املمتد 

ألكثر من نصف قرن.
وقدمت الرومي خالص العزاء وصادق املواساة جلميع 
أبناء الكويت الذين فجعوا بوفاة املغفور له األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير اإلنسانية. 
وأوضحت أن مسيرة صاحب السمو رحمه اهللا نبراس 
يهتدي به اجلميع، السيما أن سموه كانت له منزلة خاصة 
في قلوب أهل الكويت فهو والد اجلميع، ومصدر فخر 
واعتزاز لكل كويتي وكويتية. وأضافت الرومي أن سموه 
ساهم في بناء نهضة الكويت احلديثة ورسخ قيم البذل 

والعطاء والعمل واملبادرات وله دور بارز في التنمية.
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«بلومبيرغ»: األمير الراحل
حاكم تكتيكي وديبلوماسي مخضرم

محمود عيسى

اســتعرضت وكالــة «بلومبيــرغ» 
االخبارية مناقب ومآثر سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد ـ طيب اهللا ثراه ـ 
واصفة إياه بالشخصية اجلذابة واحلاكم 
التكتيكي والديبلوماسي املخضرم الذي 

استطاع ادارة بالده بحكمة.
واضافت الوكالة في تقرير ان السمو 
األمير الراحل حاول رأب الصدع بني دول 
اخلليج وإعادة بناء العالقات الكويتية 
مع العــراق وبناء افضــل العالقات مع 
الدول املجاورة واالقليمية واحلفاظ على 
عالقات قوية مع الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة. وقالــت الوكالة انه إبان تولي 
املغفور له ســمو الشيخ صباح االحمد 

حقيبــة وزارة اخلارجيــة ألكثر من ٤٠ 
عاما، ســعى إلى جعل الكويت وسيطا 
إقليما لتوازن القوى في املنطقة من خالل 
التوسط في النزاعات العربية الداخلية.

وأشارت الوكالة إلى ان صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد تسلم مقاليد 
احلكم في وقت يواجه فيه العالم تداعيات 
أزمة جائحة كورونا وتداعياتها السلبية 
التي دفعت أسعار النفط إلى االنخفاض 
الى مســتويات متدنية لتحمل ميزانية 
الكويت عجزا ضخما يعتبر من األعلى 
عامليا قياســا بالناجت احمللي اإلجمالي، 
في حني أنه مــن غير املرجح أن تتغير 
السياسة النفطية واخلارجية للكويت.

وأوضحت الوكالة ان الكويت تستحوذ 
على نحــو ٨٫٥٪ من احتياطيات النفط 

العاملية، وفقا ملنظمة أوپيك، حيث يشكل 
النفــط والغاز حوالــي ٤٠٪ من الناجت 
احمللــي االجمالــي الكويتــي وأكثر من 
٩٠٪ من عائــدات التصدير، كما يتمتع 
املواطنون الكويتيون البالغ تعدادهم ١٫٤ 
مليون نسمة بواحد من اعلى مستويات 

دخل الفرد في العالم.
في هــذا االطار، قال أســتاذ العلوم 
السياسية بجامعة الكويت شفيق الغبرا 
«ان ســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
يشــترك مــع األمير الراحل في ســمات 
شــخصية مماثلــة، وهو متفهــم وغير 
متشــبث برأيه، بل انه يسمح لآلخرين 
بااللتفــاف وإيجاد أرضية مشــتركة.. 
ويسجل لألمير الراحل أنه أدار سياسة 

خارجية مدروسة للغاية».

«أدار الكويت بحكمة وحافظ على عالقات قوية مع الدول املجاورة واإلقليمية والعاملية»

نواف الصباح: القطاع النفطي أقام خالل
عهد األمير الراحل شراكات عاملية ناجحة

التنفيذي  الرئيس  نعى 
لشــركة البترول الكويتية 
العاملية والرئيس التنفيذي 
بالوكالة للشركة الكويتية 
البترولية  لالستكشــافات 
اخلارجية (كوفبيك) الشيخ 
نواف سعود الناصر الصباح 
فقيد الكويت الكبير ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب اهللا ثراه.
وقــال الشــيخ نــواف 
الناصر لـ«كونا» إن «الكويت 
فقدت ربان ســفينتها الذي 

لطاملا قاد البالد بحكمته بني 
أمواج التغييــر وعواصف 
التقلبات وعدم االســتقرار 

في املنطقة».
وذكــر أنــه كان ألميرنا 
الراحل مآثــر متعددة على 
الصعيد االقتصادي بشكل 
عام والنفطي بشكل خاص، 
حيــث كان ســموه رحمــه 
اهللا رئيس املجلس األعلى 
للبتــرول، وقــد رصــدت 
حقبته العديد من اإلجنازات 
وأهمها رسم سياسة النمو 

للقطاع النفطي والتوســع 
في األسواق العاملية وتنمية 
قطاع االستكشــاف احمللي 
والعاملــي. وتابــع «بفضل 
اإلرث املــدرار من العالقات 
الثنائية الطيبة التي أسسها 
شيخ الديبلوماسية في شتى 
أنحــاء العالم متكن القطاع 
النفطي من إقامة شــراكات 
عاملية ناجحة في دول متتد 
مــن أســتراليا إلــى القارة 

األوروبية إلى كندا».
وأكــد «لن ننســى دور 

ســموه رحمــه اهللا كقدوة 
ومثــال أعلــى فــي احلكمة 
فــي  والهــدوء  والتأنــي 
الــذي  األمــر  معركــة  أي 
ســوف تتوارثه أجيال من 
القياديني في القطاع النفطي 

والقطاعات األخرى».
وأضاف: رحــم اهللا أب 
اجلميــع وأمير اإلنســانية 
الشيخ صباح األحمد وأكرم 
نزله وجزاه اهللا الثواب على 

ما قدمه لوطنه وأمته.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

القطان: فقدنا أميرًا للديبلوماسية العاملية
نعى رئيس مجلس إدارة 
شركة الركب خلدمات النفط 
والكهرباء واإلنشاءات سعد 
القطان سمو االمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد، داعيا 
اهللا عز وجل ان يجعل مثواه 

اجلنة.
وقــال القطان ان ســمو 
األميــر الراحل كانت له من 

صفــات االبــوة واحلكمــة 
مــا  احلكيمــة،  والقيــادة 
جعلــه رمــزا لإلنســانية 
والعمــل اإلنســاني واميرا 
العامليــة  للديبلوماســية 
وكذلك اجلمــع بني االقطار 
العربية الشقيقة ولم الشمل 
الذي كان ميثل عقبات كبيرة 

امام قادة ورؤساء العالم.

واكــد أن ســمو االميــر 
الراحــل كانت لــه محطات 
واجتماعيــة  اقتصاديــة 
وسياسية عديدة قلما توجد 
في قائــد دولة، موضحا أن 
مناقب سمو االمير الراحل 
املنطقــة  حــدود  تعــدت 
االقليمية والعربية وامتدت 
للمساهمات العاملية في كل 

دول العالم.
القطــان صاحب  وبايع 
السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد على السمع والطاعة 
اميرا للكويــت، متمنيا من 
اهللا ان يسدد خطاه الى ما 
فيــه اخلير والصــالح وان 
يحفظ سمو االمير للكويت 

وشعبها.
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األمير: أعاهد الشعب على بذل غاية جهدي حفاظًا على رفعة الكويت 
وتوجيهات األمير الراحل ستظل نبراسًا هاديًا ونهجًا ثابتًا

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ

أدى صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، اليمني 
الدستورية أمام مجلس األمة 
وفق املادة (٦٠) من الدستور.
وأكد سموه خالل النطق 
السامي الذي ألقاه عقب القسم 
انه تصدى حلمل املسؤولية 
األمــل  بــروح  اجلســيمة 
والطموح، معاهدا اهللا وشعب 
الكويت أن يبذل غاية جهده 
وكل ما في وسعه حفاظا على 

رفعة الكويت وعزتها.
وفيمــا يلي نــص النطق 
السامي لســمو أمير البالد: 
«بســم اهللا الرحمن الرحيم 
(ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مســلمني) ڈ احلمد هللا 
والصالة والسالم على رسول 
اهللا، اإلخوة رئيس وأعضاء 

تعالــى ونشــكره في احملنة 
والبالء كما نحمده في الفضل 

والرخاء.
فقــد رحــل عنا إلــى دار 
اآلخرة رمز شامخ من رموزنا 

االعتزاز واالهتمام توجيهاته 
السديدة ونصائحه األبوية 
التي تعكس عشقه لكويتنا 
الغالية وأهل الكويت الكرام 
والتي ســتظل نبراسا هاديا 

قاســية جنحنــا بتجاوزها 
متعاونني متكاتفني وعبرنا 
بسفينة الكويت إلى بر األمان.
ويواجــه وطننــا العزيز 
اليوم ظروفا دقيقة وحتديات 

اخلالدين قدم الكثير لوطنه 
وشعبه وأمته ترك إرثا غنيا 
زاخــرا باإلجنازات واألعمال 
املشــهودة محليــا وعربيــا 
وإسالميا ودوليا نستذكر بكل 

لنا ونهجا ثابتا.
اإلخوة رئيــس وأعضاء 
املجلس احملترمني تعرضت 
الكويت خالل تاريخها الطويل 
إلــى حتديات جــادة ومحن 

خطيرة ال ســبيل لتجاوزها 
والنجاة من عواقبها إال بوحدة 
الصــف وتضافــر جهودنــا 
جميعا مخلصني العمل اجلاد 
خلير ورفعة الكويت وأهلها 

األوفياء.
هــذه  إلــى  نشــير  وإذ 
نؤكــد  فإننــا  التحديــات 
اعتزازنا بدستورنا ونهجنا 
الدميوقراطي ونفتخر بكويتنا 
القانون واملؤسســات  دولة 
وحرصنا على جتسيد روح 
األسرة الواحدة التي عرف بها 
مجتمعنا الكويتي والتزامنا 

بثوابتنا املبدئية الراسخة.
وإننــي إذ أتصدى حلمل 
املســؤولية اجلسيمة بروح 
األمــل والطمــوح ألعاهــد 
اهللا وأعاهد شــعب الكويت 
وأعاهدكم أن أبذل غاية جهدي 
وكل ما في وسعي حفاظا على 
رفعة الكويت وعزتها وحماية 

مجلس األمة احملترمني السالم 
عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
إنه قضــاء اهللا وقدره وإنه 
وحده سبحانه الذي ال يحمد 
على مكروه ســواه، نحمده 

جانب من قاعة عبداهللا السالم خالل اجللسة اخلاصة ألداء صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد القسم الدستوري

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد متحدثا في قاعة عبداهللا السالم أمس  (هاني الشمري)

في جلسة خاصة عقدها مجلس األمة أمس 

رحل عنا إلى دار اآلخرة رمز شامخ من رموزنا الشامخني 
الذي قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته

سمـو األمير الراحل ترك إرثًا غنيًا زاهرًا باإلجنازات 
واألعمال املشهودة محليًا وعربيًا وإسالميًا ودوليًا

نستذكر بكل االعتزاز التوجيهات السديدة لسمو األمير الراحل 
والنصائح األبوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية

الكويت تعرضت خالل تاريخها الطويل إلى حتديات
جادة ومحن قاسية جنحنا في جتاوزها متـعاونـني 

متكاتفني وعبرنا بسفينة الكويت إلى بّر األمان

وطننا العزيز يـواجه اليوم ظروفًا دقيـقة وحتديات 
خطيـرة ال سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبـها

إال بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعًا

إنني إذ أتصدى حلمل املسؤولية اجلسيمة بروح األمل 
والطموح ألعاهد اهللا وأعاهدكم أن أبذل كل ما في وسعي 

حفاظًا على رفعة الكويت وعزتها

الشيخ جابر العبداهللا والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد احلمود والشيخ علي العبداهللا والشيخ د.ابراهيم الدعيج والشيخ د.سالم اجلابر والشيخ دعيج اخلليفة وعدد من كبار الشخصيات والشيوخ
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ملقيا النطق السامي وبجانبه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

نواب يهنئون صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد بتولي مقاليد احلكم: 
أٌب حنون عطوف متواضع .. خير خلف خلير سلف

سامح عبد احلفيظ ـ عبدالعزيز املطيري

تقــدم عــدد مــن أعضــاء مجلس 
األمة بصــادق التبريــكات والتهاني 
إلــى صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
بتوليه مقاليد احلكم بعد أدائه اليمني 

الدستورية أمام مجلس األمة أمس.
وأضــاف النواب فــي تصريحات 
مختلفة أن صاحب السمو األمير هو 
خير خلف خلير سلف، ومعروف عنه 
التواضع وأنه كان خير عضد ومعني 
لســمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، مؤكدين الســمع 
والطاعة لســموه، فهو ربان املرحلة 
القــادر علــى قيادة ســفينة الكويت 
نحو مستقبل وعزة ورفعة لكويتنا 

احلبيبة.
ودعــو اهللا عــز وجــل أن يوفقه 
ويسدد خطاه ويرزقه البطانة الصاحلة 
الناصحة التي تعينه على اخلير وأن 
يوفقه خليــر البالد والعباد وملا فيه 

خير الكويت وأهلها.
في البداية، قال مراقب مجلس األمة 
النائب نايف املرداس «نبارك لصاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد الصباح 
حفظه اهللا ورعاه لتوليه منصب أمير 
البالد وأدائه القسم الدستوري، سائلني 
املولــى عز وجــل أن يوفقه ملا يحب 
ويرضى ويسدد خطاه ويرزقه البطانة 
الصاحلة الناصحة التي تعينه على 
اخلير وأن يوفقه خلير البالد والعباد».

وتقدم النائب حمد سيف الهرشاني 
بأسمى آيات التهاني وأرقى التبريكات 
إلى مقام صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
مبناسبه تولي سموه مقاليد احلكم.

وقال الهرشاني: نبايع سمو األمير 
على السمع والطاعة، مؤكدا ان سموه 
معروف عنه التواضع والرحمة وكان 
عونا وسندا حلكامنا الراحلني رحمهم 

اهللا وهــو ربان املرحلــة القادر على 
قيادة سفينة الكويت نحو مستقبل 

وعزة ورفعة كويتنا احلبيبة.
ودعا ســيف اهللا ان يوفق سموه 
ملا يحب ويرضى وان يرزقه البطانة 
الصاحلــة التي تدله على اخلير وأن 
يدمي على وطننا العزيز نعمة االمن 
واالستقرار ومزيد من التقدم والرخاء 
حتت ظل القيادة احلكيمة والرشيدة 

لسموه.
وقال النائب سعود الشويعر: نبارك 
لصاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الصباح  حفظه اهللا ورعاه مبناسبة 
أدائه القسم الدستوري لتوليه منصب 
أمير البالد، ســائلني املولى عز وجل 
أن يبارك في عمره وعطائه للكويت 

وشعبها.
من جانبه، تقــدم النائب عبداهللا 
فهاد بالتهنئة لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بعد أدائه القسم 
الدســتوري لتولي مسند اإلمارة في 
البالد، مؤكدا أن كل الشعب الكويتي 
يحــدوه األمل في مســتقبل زاهر في 
ظل عهد سموه ملا عرف عنه من حزم 

وعزم مع تواضع ودماثة األخالق.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي: 
«أطل علينا اليوم (امس) سمو الشيخ 
نواف األحمد في مجلس األمة وخالل 
أدائه القسم الدستوري بإطاللة األب 
احلنون على شــعبه، وكانت كلماته 
ونظراتــه متلؤهــا احلــب للكويــت 
وشعبها، مما زرع االطمئنان في قلوب 
الكويتيني الذين يعيشون غصة األلم 
على فقد األمير الراحل ســمو الشيخ 

صباح األحمد».
وتابع: جاءت كلمة ســموه خالل 
وقفته أمام مجلس األمة وأمام الشعب 
الكويتــي اليوم (امــس) بنبرة األب 
احلنــون حتمل الكثير مــن الدالالت 
والرسائل التي أطلقها سموه بعفوية 
خــالل إميائه بيديه إلــى عقاله، وقد 

كانت بلسما لقلوب الكويتيني خففت 
من وطأة مصابهم اجللل.

وقال فهاد: نتطلع في عهد صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 
أن تســتكمل الكويت مســيرة البناء 
والتنميــة، وأن تتحقــق فــي عهــده 
معاجلة جميع امللفــات العالقة، وأن 
يعمل ســموه على توحيد الصفوف 
والكلمة مبصاحلة وطنية ولم شمل 
الشــعب الكويتي ومحاربــة قضايا 
الفساد وإقصاء الفاسدين، ونسأل اهللا 
لسموه التوفيق والسداد وأن يعينه 

على حمل املسؤولية وأداء األمانة.
بدوره، قال النائب أسامه الشاهني: 
وفق اهللا القدير سمو أميرنا الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهللا ورعاه ملا يحبه ويرضاه، وسدد 
على اخلير واحلق خطاه، متمسكني 
بــاهللا تعالى، ثــم بوحدتنا الوطنية 

ومؤسساتنا الدستورية.
من ناحيتهــا، قالت النائب صفاء 
الهاشــم: أتقدم بالتهنئة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد بعد 
أداء القســم الدستوري لتولي مسند 
االمارة،  ونقول لسموه سمعا وطاعة 
وكل التوفيق والســداد في مسيرتك 
وأسال اهللا أن يوفقك ويعينك ويسدد 

خطاك ملا فيه خير الكويت وأهلها.
أما النائــب د.عبدالكرمي الكندري 
فقال: اللهم وفق صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ملا حتب وترضى 
وارزقه البطانــة الصاحلة الناصحة 
وسخره ملا فيه خير الكويت وشعبها.
بــدوره، قال النائب أحمد الفضل: 
 نعاهد اهللا ونعاهد سمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا 
وصانه ورعاه، على السمع والطاعة 
واالتبــاع في املنشــط واملكــره وفي 

الرخاء والشدة وبالفرح والترح.
وأضاف الفضل: سدد اهللا خطاكم 
ورحــم اهللا كبيرنا ووالدنا الشــيخ 

صباح األحمــد اجلابر الصباح الذي 
من بحر حكمته أسقاكم، ومن فيض 
رشده أهداكم، ومن رفيع أثره أن والكم، 
وعزاؤنا برحيل عظيم أن أقبل بعده 

عظيم.
من جهته، قال النائب محمد الدالل: 
نبارك لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد الصباح حفظه اهللا ورعاه 
مبناسبة أدائه القسم الدستوري لتوليه 
منصب أمير البالد، سائلني املولى عز 
وجل أن يبارك في عمره وعطائه وأن 

يوفقه خلير البالد والعباد.
أما النائب مبــارك احلجرف فدعا 
اهللا أن يوفق أميرنا وقائد مسيرتنا 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد حفظه اهللا ورعــاه واجعله 

ذخرا للبالد والعباد.
 وأضــاف احلجرف: اللهم وفقه ملا 
حتب وترضــى، وخذ بناصيته للبر 
والتقوى وارزقــه البطانة الصاحلة 
الناصحة وسخره ملا فيه صالح الكويت 

وأهلها.
وقال النائب خالد العتيبي: رحل 
قائد عظيم ملثواه األخير،  وحل قائد 
حكيم ليكمل املسيرة  خير خلف خلير 
سلف، سائال اهللا أن يعينه على حمل 
األمانة ويرزقه البطانة الصاحلة التي 
تعينه على اخلير وحتقيق الصالح 
للبالد والعبــاد، وتبقى الكويت هي 
عشــقنا جميعا الذي ميتــد من املهد 

إلى اللحد.
مــن جهته، قــال النائــب د.محمد 
احلويلة: «صاحب السمو األمير املفدى 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
حفظــك اهللا ورعــاك، نبايعــك على 
السمع والطاعة، ونسأل اهللا أن يؤيدك 
ويسددك ويوفقك ملا يحبه ويرضاه، 

فأنت خير خلف خلير سلف».
مــن جانبه، تقــدم النائب رياض 
العدســاني باحر التعــازي للكويت 
الغالية واألمتني العربية واإلسالمية 

وللمجتمع الدولي وللشعب الكويتي 
الكرمي وأســره الصباح الكرام بوفاة 
املغفور لــه بــإذن اهللا تعالي األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد وأضاف 
العدســاني في تصريح صحافي في 
مجلس األمة ان املغفور له كان شيخ 
الديبلوماسية وقائد للعمل اإلنساني 
الذي ركز علي العطاء والســخاء في 
الكويت وخارجها وإصالح ذات البني 
وهو في عز مرضه، خاصة بني دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي. وقال 
العدساني: ان سمو األمير املغفور له 
كان له دور كبير في مساعدة احملتاجني 
من الجئني أو دول تعرضت حلروب 
أو كــوارث طبيعية، ولــم يبخل في 
هذا األمر وعزز شعار السالم واإلخاء 
والعطاء بني دول العالم أجمع، سائال 
اهللا ان يوفق صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد عضيد ســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد رحمه اهللا، 
والذي كان خير سند في حمل األمانة 
واملشقة، سائال املولى أن يوفق سموه 
وأن يكتب له اخلير والسداد والثبات 
والنجــاح والعطاء ملا فيه خير بلدنا 

الغالي الكويت.  
وقال النائب صالح خورشيد: بسم 
اهللا والصالة والسالم على نبيه وآله 
الطيبــني الطاهرين. ال يحق للكويت 
ان حتزن وإمنا يجب عليها ان تضع 
الفخــر مكان احلزن وهــي اهل لذلك 
وأقــدر، فبني وداعنا لقائدنا الشــيخ 
صباح االحمد غفر اهللا له واســكنه 
الفــردوس االعلى وعزائنا ألنفســنا 
وألســرة احلكم آل الصباح ها نحن 
نفخر باالســتمرار احلكيــم ونبارك 
لسمو اميرنا الشــيخ نواف االحمد، 
والعهــد قائم ودائــم باالجتماع دون 
تفرق وبالعزم دون تخاذل وبالعمل 

الصادق لرفعة وسمو الكويت.
واضاف: نعم رحل قائدنا غفر اهللا 
له، ودعنا نقي الثوب قليل العيب والدا 

في الوطن وحكيما في احملن تعلمنا 
منه الدروس وتعلم منه العالم كيف 
تكون االنسانية وكيف ينصب اميرها، 
كان حاضــرا لكتابــة التاريخ في كل 
يــوم ويكتب له التاريخ عمال وليس 
قوال فقط، واالمثلة والشواهد كثيرة 
باحلكمة وكأنه بلسم لدواء كل معضلة 
اينما كانت، فرحمة من اهللا عليه قدر 
ما داوى وعالج واحسن وكان محضر 
خير وبركــة في كل اصقــاع العالم، 
والنقول اال ما يرضي اهللا ســبحانه 
وتعالى فاحلمد هللا (انا هللا وانا اليه 
راجعون)، وليس بعيدا عنه في احلكمة 
والقيادة ان شاء اهللا صاحب السمو 
اميرنا الشيخ نواف االحمد الذي نهل 
من ذات النبع احلكيم وفقه اهللا واعزه 
وسدد خطاه ملصالح البالد والعباد.

وقال خورشــيد: ويبقى على اهل 
الكويت الذيــن يجمعهم حب بالدهم 
مساندة هذا الرجل والوقوف الى جانبه 
وشد أزره ليتمكن من مواصلة املسيرة 
وان تبقى ســفينة الكويت قوية في 
وجه االعاصير واالمواج التي تتالطم 
من حولها وتستمر رمزا لألمن واألمان 
وســندا دائمــا لالصدقاء متــد حبال 
اخلير واحملبة للجميع دون استثناء 
تدفعها رياح االنسانية وحتملها محبة 

اجلميع.
واضاف: واليوم حني أقسم سمو 
االمير الشــيخ نواف االحمد تذكرت 
كعضو في مجلس األمة ٢٠٠٦ قســم 
ســمو االمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد حيث عرفتهم عن قرب بأخالقهم 
الدمثــة وصالحهم، فلقد زاملتهم في 
مجالس االمة ومجلس الوزراء منذ عام 
١٩٩٦ فنعم الرجال ونعم االخالق التي 
تفيض تواضعا وحبا للكويت واهلها.
وباســمكم جميعا جنــدد البيعة 
لسمو األمير الشيخ نواف االحمد على 
السمع والطاعة وندعو له بالتوفيق 

ملا فيه خير البالد والعباد.

املرداس: نسأل اهللا أن يرزقه البطانة الناصحة لتعينه على اخلير وأن يوفقه خلير البالد والعباد

الشويعر: نسأل املولى عز وجل أن يبارك في عمر سمو األمير وفي عطائه للكويت وشعبها

الشاهني: ندعو اهللا أن يسدد على اخلير واحلق خطاه متمسكني باهللا ثم بحدتنا الوطنية

عبدالكرمي الكندري: اللهم وّفق صاحب السمو ملا حتب وترضى وارزقه البطانة الصاحلة 

الدالل: نسأل اهللا أن يبارك في عمره وعطائه وأن يوفقه خلير البالد والعباد

العتيبي: رحل قائد عظيم وحل قائد حكيم ليكمل املسيرة وتبقى الكويت عشقنا جميعًا 

الهرشاني: نبايع سمو األمير على السمع والطاعة فكان عونًا وسندًا حلكامنا الراحلني

فهاد: الشعب يحدوه األمل في مستقبل زاهر ملا ُعرف عن سموه من حزم وعزم مع تواضع

الهاشم: سمعًا وطاعًة لسموه ونتمنى التوفيق والسداد في مسيرته وأن يعينه ملا فيه خير الكويت

الفضل: نعاهد اهللا وسمو ه على السمع والطاعة واالتباع في املنشط واملكره وبالرخاء والشدة 

احلجرف: اللهم وفق أميرنا وقائدنا ملا حتب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى

احلويلة: أميرنا املفدى نبايعك على السمع والطاعة ونسأل اهللا أن يؤيدك ويسددك ويوفقك

خورشيد: جندد البيعة لسمو األمير الشيخ نواف األحمد على السمع والطاعة وندعو له بالتوفيقالعدساني: نسأل اهللا التوفيق والسداد لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ألمنها واستقرارها وضمانة 
لكرامة ورفاه شعبها متسلحا 
بدعم ومساندة أهل الكويت 
املخلصني سائال اهللا العون 

والسداد والتوفيق.
(ربنا عليك توكلنا وإليك 
أنبنا وإليك املصير) والسالم 

البالد سنني طويلة باحلكمة 
والرؤية الثاقبة، وكان خير 
من عاونهم وساندهم وارتوى 

من خبرتهم.
الغــامن ســمو  ووصــف 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح بالربان 

الغامن أمام جلسة مجلس األمة 
اخلاصــة التــي أدى خاللها 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعــاه، اليمني الدســتورية 

كأمير للكويت.

اجلابر الصباح، رحمه اهللا، 
لقد كان نبأ وفاته نبأ مزلزال، 
وخطبــا مجلجــال، أصــاب 
الكويت فــي قلبها، واهتزت 

له أركانها».
وأضاف «إن فقدنا ألميرنا 
الراحــل شــعور يبعث على 

املاهر لسفينة الكويت والقائد 
الذي حفظ للكويت توازنها 
واتزانهــا، وعــزز مكانتهــا 
ووزنها، غير متأثر بأعاصير 
العاتية وتقلباتها  السياسة 

املتوالية.
جاء ذلك في كلمة الرئيس 

وقــال الغامن فــي كلمته 
«فجعنــا باألمس، بنبأ وفاة 
أميرنا ووالدنا وقائد مسيرتنا 
وحارس دستورنا، املغفور له 
بإذن اهللا تعالى، سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 

احلــزن واألســى واللوعــة، 
كيف ال وهو من كانت صورته 
الطمأنينة، وكلماته  تنشــر 
تشــعر باألمن والســكينة، 
وأفعالــه ترســخ كل ما من 
شأنه حماية الكويت وحفظ 
مصاحلها ومصالح شــعبها 

عليكم ورحمة اهللا وبركاته».
وألقى رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن كلمة قال فيها: 
إن ســمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح 
هو خريج مدرســة احلكماء 
الكبار الراحلني الذين قادوا 
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سمو األمير الشيخ نواف األحمد يستمع حلديث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل اجللسة

أعضاء السلك الديبلوماسي وتبدو السفيرة االميركية جانب آخر من النواب

الوفي». وقال الغامن «لقد كان 
فقيدنا الغالــي قائدا حكيما 
ملســيرتنا، وربانــا ماهــرا 
لســفينتنا، حفــظ لدولتنــا 
توازنهــا واتزانهــا، وعــزز 
مكانتها ووزنها، غير متأثر 
بأعاصير السياســة العاتية 

فقاد بلدنا الصغير بحجمه، 
الكبير بشــعبه، إلــى ميناء 

السالم وبر األمان».
ووصف الغامن سمو األمير 
الراحل بأنه «قائد لم ينفعل 
وقــت الفعــل ولم يتســرع 
التريــث والصبر ولم  وقت 

القلــب ليحزن، وال نقول إال 
ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك 
يا فقيدنا حملزونون، وإنا هللا 

وإنا إليه راجعون».
وخاطــب الرئيس الغامن 
حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد 

فراق فقيدنــا الغالي بحجم 
التاريخيــة في  املســؤولية 
قيادة بلدنــا في هذا الظرف 

االستثنائي».
الغــامن قائال  واســتدرك 
«لكنــك يا ســمو األميــر... 
ســيف مجرب، وقائد مؤيد، 

يتباطأ وقت احلسم واحلزم، 
فداوى جراح األحداث بالنضج 
واخلبرة، وتعاطى مع العلل 
الكبرى بالتروي واحلصافة، 
التطــورات  مــع  ومتاهــى 
املتصاعدة بالهدوء والثقة».

وقال «إن العني لتدمع، وإن 

اجلابر الصباح قائال «أعرف 
حجم األلم الذي يعتصر قلبك 
واألســى الذي يدمــي كبدك 
على فــراق معلمــك وأخيك 
الكبيــر ومن كنــت له طوال 
السنني، عضيدا وسندا ويدا 
مينى وأعرف كم تشعر بعد 

وحكيم مســدد.. هكذا عرفك 
الكويتيــون.. خليطــا بــني 
احلــزم والتواضع، ومزيجا 
بني احلسم والقلب الكبير».

وقــال «حضــرة صاحب 
الســمو أمير البالد، حفظكم 
اهللا ورعاكم، هــا أنتم، بعد 

وتقلباتها املتوالية».
رســم  «لقــد  وأضــاف 
الفقيد بسياساته احلكيمة، 
ورؤاه املتزنــة، وقراراتــه 
االســتراتيجية املستشرفة 
طريق جناة وعبور آمن وسط 
النيران املستعرة من حولنا، 

فجعنا باألمس بنبأ وفاة أميرنا ووالدنا وحارس دستورنا املغفور له الراحل الشيخ صباح األحمد  إن لفقدنا ألميرنا الراحل شعورًا يبعث على احلزن.. فكيف ال وهو من كانت صورته تنشر الطمأنينة

فقيدنا الغالي كان قائدًا حكيمًا ملسيرتنا وربانًا ماهرًا لسفينتنا وحفظ لدولتنا توازنها واتزانها

الفقيد رسم بسياساته احلكيمة ورؤاه املتزنة وقراراته اإلستراتيجية املستشرفة طريق جناة 

الغامن: يا سمو األمير عرفك الكويتيون بأنك سيف مجّرب وقائد مؤيد 
وحكيم خليط بني احلزم والتواضع ومزيج بني احلسم والقلب الكبير

سمو األمير الراحل قائد لم ينفعل وقت الفعل ولم يتسرع وقت التريث والصبر ولم يتباطأ وقت احلسم واحلزم

كان نبأ وفاته نبًأ مزلزًال وخطبًا مجلجًال أصاب الكويت في قلبها واهتزت له أركانها

أفعال األمير الراحل ترّسخ كل ما من شأنه حماية الكويت وحفظ مصاحلها ومصالح شعبها الوفي

سمو األمير الراحل عزز مكانة الكويت ووزنها غير متأثر بأعاصير السياسة العاتية وتقلباتها املتوالية

األمير الراحل قاد بلدنا الصغير بحجمه والكبير بشعبه إلى ميناء السالم وبر األمان

سمو األمير الراحل امتزج مبشاعر شعبه حتى كأنه نبض في قلبه ودنا منه حتى كأنه شيء فيه 

يا سمو األمير أنت خريج مدرسة احلكماء الراحلني تتلمذت على يد أولئك الذين قادوا البالد سنني 

الشيخ صباح األحمد داوى جروح األحداث بالنضج وتعاطى مع العلل الكبرى بالتروي واحلصافة 

نبرة الثقة التي أستخدمها في وصف عهدكم اجلديد نابعة من معرفة الكويتيني بكم

جانب من النواب خالل اجللسةمحمد املطير ومحمد الهدية

براك الشيتان ود.سعود احلربي
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رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

أداء اليمني الدســتورية أمام 
الشــعب، تدشــنون  ممثلي 
عهدكــم امليمــون، وهو عهد 
نراه زاهرا بإذن اهللا تعالى، 
عهد تستكملون فيه مسيرة 
من سبقكم من العدل واحلكمة 
وسداد الرأي، عهد ينعم فيه 

وقال رئيس مجلس األمة 
«إن نبرة الثقة التي أستخدمها 
فــي وصف عهدكــم اجلديد، 
نابعة من معرفة الكويتيني 
بكم، وهي معرفة عمرها عقود 
من التضحية والبذل والعطاء، 
كنــت فيهــا متميــزا متألقا، 

بتولي زمام األمر في وطننا 
الثقــة  الغالــي واثقــني كل 
بقدرتكــم على صون األمانة 
وحمــل املســؤولية وقيادة 
الكويت ألعلى مراتب التقدم 

واالزدهار».
واختتم الغامن كلمته قائال 

(٦٠) من الدســتور «أقســم 
العظيــم أن أحتــرم  بــاهللا 
الدولة  الدســتور وقوانــني 
وأذود عن حريات الشــعب 
ومصاحله وأمواله وأصون 
اســتقالل الوطــن وســالمة 

أراضيه».

متســاميا محلقا، ومنوذجا 
رفيعا في كل حالة من حاالتك، 
ومرحلة من مراحل حياتك».

وقال الغامن «إنني في هذه 
املناســبة وباســمي ونيابة 
عن ممثلي الشعب الكويتي 
أتقدم إليكم بالتهنئة القلبية 

«رعاكم اهللا أيها األمير احلكيم 
ووفقكــم ملا يحــب ويرضى 
وســدد خطاكم ملا فيه خير 

البالد والعباد».
وكان سمو أمير البالد قد 
أدى القسم الدستوري التالي 
أمام مجلس األمة وفق املادة 

وكان رئيــس مجلــس 
األمــة قــد افتتح اجللســة 
اخلاصة العلنية واستهلت 
اجللســة بآيات مــن الذكر 
احلكيم وتالوة كتب مجلس 
الوزراء بتحديد تلك اجللسة 

اخلاصة.

الكويتيون بالعدل واحلرية 
والرخاء واالزدهار، عهد يطبق 
فيــه القانــون علــى الكبير 
والصغير، عهد ال ينعم فيه 
فاســد بفســاده، وال مغامر 
مبغامراته، وال متكسب على 

حساب الوطن مبكاسبه».

د.عودة الرويعي

الفريق الركن محمد اخلضر والفريق عصام النهام والفريق الركن م.هاشم الرفاعي

ماجد املطيري

حتية من الديبلوماسيني لصاحب السمو األمير بعد أداء سموه القسم أعضاء السلك الديبلوماسي خالل أداء القسم

الشيخ أحمد النواف والشيخ أحمد الفهد والشيخ طالل اخلالد والشيخ مشعل اجلابر ورئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع ورئيس «الفتوى والتشريع» املستشار صالح املسعد  خالل اجللسة

رياض العدساني

م.عبدالعزيز االبراهيم خالل اجللسة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يعبر عن امتنانه للتحية احلارة التي قوبل بها من قبل احلضور

د.رنا الفارس والشيخ د.باسل الصباح وم.وليد اجلاسم ومحمد اجلبري ود.محمد احلويلة ومحمد هايف

د.عبدالكرمي الكندري
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«إنت على روسنا»
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وزراء وشخصيات لـ «األنباء»: صاحب السمو خير خلف خلير سلف

دارين العلي ـ فرج ناصر 
حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا 

عبداهللا الراكان ـ عاطف رمضان

تقــدم عــدد من الــوزراء 
ووكالء الوزارات والشخصيات 
بالتهنئــة واملباركة إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه اهللا 
ورعاه، مبناسبة تولي سموه 
مقاليــد احلكم فــي الكويت، 
متمنني لسموه السداد والعمر 
املديد وأن يعينه اهللا تعالى 
على حمل األمانة، واالستمرار 
الكويــت  مبســيرة نهضــة 
احلديثة وبنائها، كخير خلف 
خلير سلف، وأن يسدد املولى 
خطاه للسير بسفينة الكويت 

نحو شاطئ األمان.
البداية، هنــأ وزير  فــي 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الســمو  الصبــاح صاحــب 
األمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، مبناسبة 
توليــه مقاليد احلكم، قائال: 
«أتقدم بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام سيدي 
سمو الشــيخ نواف االحمد 
القســم  أدائــه  مبناســبة 
الدســتوري لتوليه منصب 
أمير البالد، راجيا من اهللا أن 
ميده بالعمر املديد، والقول 
الســديد، والعمــل الصالح 

الرشيد».
حمل األمانة

وقال وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء بالتكليف 
د.خالد الفاضل: «مبناســبة 
تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، مقاليــد احلكم 
فــي الكويت وأدائــه اليمني 
الدستورية أمام مجلس األمة، 
نســأل اهللا أن يسدد خطى 
أميرنا الســتكمال مســيرة 
البنــاء والنهضة في وطننا 
الغالي، وأن يعني سموه على 

حمل األمانة».
 وأضــاف م.الفاضــل في 
تغريدة له على حسابه على 
تويتر «الســمع والطاعة يا 

صاحب السمو».
ربان سفينتنا

كمــا توجهــت وزيــرة 
األشــغال العامــة ووزيــرة 
الدولة لشؤون اإلسكان د.رنا 
الفارس بصادق الدعوات إلى 
مقام صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، مبناسبة توليه 
مقاليد احلكــم بالبالد وأداء 
اليمني الدستورية في جلسة 

خاصة في مجلس األمة.
ودعت الوزيرة د.الفارس 
اهللا عز وجل أن يوفق صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد اجلابر الصباح حفظه 
اهللا ورعاه، على حمل األمانة 
وأن يعينه ربانا لســفينتنا 
مبحــرا بهــا نحــو النهضة 
والتنميــة، ســائلة اهللا أن 
يسدد خطاه ويحفظه لبلده 
وشعبه، معاهدة سموه أمام 
اهللا والشعب الكويتي على 

السمع والطاعة.
نهضة تنموية

مــن جهتــه، قــال وزير 
التجــارة والصناعــة خالد 
الروضان: ان صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، قامــة 
سياســية وانسانية فريدة، 
وصاحب حكمة ورؤية ثاقبة، 
مؤكدا قدرة سموه على قيادة 
نهضــة تنموية واقتصادية 

شاملة في دولة الكويت.
وصــرح وزيــر التجارة 
والصناعة خالد الروضان بعد 
جلسة أداء اليمني الدستورية 
لصاحب السمو االمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، العتالئه سدة احلكم 
خلفــا لفقيد الوطــن األمير 
الراحــل املغفور له الشــيخ 
صبــاح األحمــد، رحمه اهللا 
بــأن الشــعب الكويتي على 
ثقة كاملة بقيادة سموه على 
متابعة مســيرة املغفور له 
بإذن اهللا في تقدم وازدهار 
الوطن والبناء على املنجزات 
اخلارجية والداخلية للكويت.

وأكد الروضان ان صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمــد خيــر خلــف خلير 
ســلف، وأحــد املســاهمني 
في بنــاء الكويــت احلديثة 
وإرســاء دعائمهــا وحتقيق 
نهضتها، مؤكدا «أننا جندد 
العهد لسموكم على مواصلة 
البذل واجلهد لالرتقاء بوطننا 

مبناسبة توليه مقاليد احلكم 
لدولة الكويت، وقال نســأل 
اهللا يوفق اميرنا سمو الشيخ 
نواف االحمد وأن يجعل عهده 
عهد وفاء ورخاء وامن وامان 
واســتقرار في ظــل قيادته 

احلكيمة.
واضــاف الغريــب: اننــا 
نبايع ســموه على الســمع 
والطاعة في العسر واليسر، 
ونسأل اهللا العلي القدير ان 
يوفقــه في كل مــا هو خير 
للبــالد والعبــاد، وان يعني 
ســموكم على حمــل االمانة 
وان يوفقكــم اهللا ويســدد 
خطاكم ويحفظكم ويرعاكم 
وان يحفظ الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
البطانة الصاحلة

تقــدم الوكيــل املســاعد 
لشؤون خدمات طب االسنان 
بــوزارة الصحــة د.مشــعل 
الكنــدري بأســمى التهانــي 
والتبريــكات ملقــام حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف االحمــد، حفظه اهللا 
ورعاه، مبناسبة ادائه اليمني 

الدستورية أميرا للبالد.
ومتنــى د.الكنــدري في 
تصريح لـ«األنباء» لصاحب 
السمو األمير التوفيق ملا فيه 
خير البالد والعباد، وأن يسدد 
خطاه، وأن يعينه على حمل 
االمانــة وأن يرزقه البطانة 

الصاحلة.
وعزى د.الكندري الكويت 
بفقيدها االمير الراحل الشيخ 
صباح االحمــد، رحمه اهللا، 
داعيــا من اهللا عــز وجل أن 

يسكنه فسيح جناته.
حنكة وخبرة

الوكيــل  بــارك  بــدوره، 
املســاعد للشــؤون االدارية 
بــوزارة الصحــة مــرزوق 

يوفقه ويسدد خطاه ملا فيه 
خير البــالد والعباد. وتقدم 
د.العازمي بالتعازي للوطن 
والشــعب الغالي ولصاحب 
السمو االمير وألسرة الصباح 
بوفاة االمير الراحل الشيخ 
صباح االحمــد، رحمه اهللا، 
داعيا اهللا عز وجل أن يسكنه 
فســيح جناتــه وأن يجعله 
مبقام الصديقني والشــهداء 

والصاحلني.
األمن واألمان

أما الوكيل املساعد لشؤون 
بــوزارة الصحة  اخلدمــات 
م.عبدالعزيز الطشة، فتقدم 
بالتعازي للكويت وأميرها 
وشعبها وألسرة آل الصباح 
بوفــاة االمير الراحل ســمو 
الشيخ صباح االحمد، رحمه 
اهللا، قائــال: إن العني لتدمع 
وإنــا على فراقــك يا صباح 
اخلير حملزونون، داعيا اهللا 
عز وجل أن يســكنه فسيح 

جناته.
وبــارك م.الطشــة فــي 
تصريح لـ«األنباء» لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد مبناسبة أدائه اليمني 
الدستورية أميرا للبالد، داعيا 
املولى عز وجــل أن يجعله 
خير خلف خلير سلف وأن 

يعينه على حمل االمانة.
وأضاف م.الطشة: نبايع 
ســمو االمير الشــيخ نواف 
االحمد.. ونقول سمعا وطاعة 
يا سمو االمير، ونسأل اهللا 
عــز وجل أن يحفظ الكويت 
وأميرهــا وشــعبها مــن كل 
مكروه وأن مين علينا بنعمة 

االمن واالمان.
رؤية سياسية

بدورهــا، عــزت نقابــة 
العاملني فــي وزارة الصحة 
الكويت وشعبها الغالي بوفاة 

وقال د.السند: ندعو اهللا 
ان يوفــق ســموه ويســدد 
ســعيه وخطــاه، ويلهمــه 
الرشاد خلدمة البالد والعباد، 
وأن يأخذ بناصيته للخير، 
ويجعــل عهــده عهــد منــاء 
وازدهار كسلفه، وأن يعينه 
على البر بالقسم، وعلى حمل 

األمانة في صحة وعافية.
كذلك بارك امللحق اإلداري 
في املكتب الصحي في لندن 
نايف اخلرينج ملقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
مبناســبة توليــه مقاليــد 
احلكم أميرا للكويت، داعيا 
اهللا العلي القدير أن يســدد 
خطى ســموه ملا فيــه خير 
البالد والعباد، وأن يكون خير 
خلف خلير سلف في إكمال 
مسيرة بناء كويتنا الغالية 
بقيادة سموه، داعيا املولى أن 
يحفظ سموه ويحفظ الكويت 

وأهلها من أي مكروه.
تدريس التطبيقي 

كما تقــدم رئيس رابطة 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
للكليات التطبيقية في الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب د.يوسف العنزي 
بخالص التهاني إلى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
مبناسبة توليه حفظه اهللا 

مقاليد احلكم في البالد.
وتوجــه د.العنــزي إلى 
اهللا بالدعاء أن يكتب لسموه 
التوفيــق والســداد في أداء 
األمانة التي هو أهل لها، وأن 
يوفقه ملا يحب ويرضى وأن 
يرزقه البطانة الصاحلة، وأن 
يحفظه آنــاء الليل وأطراف 
النهــار الســتكمال مســيرة 
عطائــه والعبــور بالكويت 

إلى بر األمان.

الرشــيدي لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف االحمد، 
اداءه  حفظــه اهللا ورعــاه، 
اليمــني الدســتورية أميــرا 

للبالد.
ودعا الرشيدي في تصريح 
لـ«األنباء» اهللا عز وجل أن 
يوفق سموه ويسدد خطاه 
في مســيرته لقيادة البالد، 
مؤكــدا أن صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف االحمد من 
القيادات احلكيمة وصاحب 
حنكــة وخبــرة سياســية 
واسعة اكتســبها على مدار 
سنوات وهو من ابرز الوجوه 
السياسية التي عاصرت بناء 

الكويت احلديثة.
وعزى الرشيدي الكويت 
وسمو االمير واسرة الصباح 
والشعب الكويتي اجمع بوفاة 
االمير الراحل صاحب السمو 
الشيخ صباح االحمد، رحمه 
اهللا، قائال: فجعنا بهذا اخلبر 
املؤلم ونسأل اهللا أن يسكن 

سموه فسيح جناته.
من ناحيته، تقدم الوكيل 
املساعد لشؤون خدمة املواطن 
بــوزارة الصحــة د.فــالح 
العازمي بالتهاني والتبريكات 
ملقام صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف االحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، مبناســبة ادائه 
اليمــني الدســتورية أميــرا 
للبالد، قائال: «نبايع ســمو 
الشيخ نواف االحمد.. سمعا 

وطاعة يا سمو األمير».
وأضــاف د.العازمــي في 
لـ«األنباء»  تصريح خــاص 
أن صاحــب الســمو األميــر 
الشيخ نواف االحمد، هو أحد 
املســاهمني في بناء الكويت 
احلديثــة وإرســاء دعائمها 
وحتقيــق نهضتهــا، وهــو 
رجل صاحب خبرة وحنكة 
طويلة في العمل السياسي، 
ســائال املولى عــز وجل أن 

قائد االنســانية سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا وأسكنه فسيح جناته.

وقال نائب رئيس نقابة 
العاملني فــي وزارة الصحة 
محمد العازمــي لـ«األنباء»: 
الكويــت حزينــة بفقيدهــا 
الغالي، والــذي خدم وطنه 
وشــعبه وأمتــه، وحقــق 
فــي عهــده قفــزات تنموية 
واقتصاديــة فــي مختلــف 
املجــاالت، ورفــع من شــأن 
الكويت وجعلها في مســار 

الدول املتقدمة.
وبني العازمي أن صاحب 
الســمو الراحل، رحمه اهللا، 
كان مــن أكثر الشــخصيات 
السياسية املؤثرة في العالم، 
وصاحــب املكانــة املرموقة 
ذات التقديــر الكبيــر علــى 
الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
وذلك ملا يتمتع به من رؤية 
سياســية عميقــة وحنكــة 
جعلته السياسي االبرز ورجل 

االنسانية والسالم.
ودعــا العازمــي اهللا عز 
وجل أن يوفق صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ملا فيه خير 
البــالد والعباد، وأن يجعله 
خير خلف خلير سلف وأن 
يعينه على حمل االمانة وأن 
يحفظ الكويت وشعبها من 
كل مكروه، قائال: نبايع سمو 
الشيخ نواف االحمد اجلابر 
الصباح، فســمعا وطاعة يا 

سمو االمير.
خدمة البالد والعباد

من جانبه، اعرب املتحدث 
الرســمي بــوزارة الصحــة 
د.عبداهللا الســند عــن امله 
بعهد جديــد داعيا لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، ان يوفقــه اهللا في 

عهده اجلديد.

كذلك هنــأ رئيس احتاد 
الطلبــة فــي املعهــد العالي 
للفنــون املســرحية أحمــد 
الســمو  العنــزي صاحــب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، مبناسبة 
تولي ســموه مقاليد احلكم 
في الكويت، داعيا اهللا العلي 
القدير أن يسدد خطى سموه 
للوصول بالكويت إلى أفضل 
املراتب في جميع املجاالت، 
وأن يكــون ســموه خيــر 
خلــف خليــر ســلف أميرنا 
الراحــل وأميــر اإلنســانية 
سمو الشيخ صباح األحمد، 
رحمــه اهللا وأدخله فســيح 
جناته، وأن تستمر مسيرة 
العمل اخليري التي كان لها 
كبير األثر في تعزيز مكانة 
الكويت وترســيخ عالقاتها 
بشعوب العالم في مختلف 
بقاع العالم، حيث كان أميرنا 
الراحل رحمه اهللا تعالى األب 
واحلاضــن الكبيــر للعمــل 
اخليــري ومبادراته وقدوة 
لنــا جميعا، وكلنــا ثقة بأن 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد خير من يدعم 
هذه املسيرة املضيئة لتبقى 
أيادي اخلير الكويتية ممدودة 

للجميع.
رؤية ثاقبة

بدورهــا، أعربــت عضو 
مجلس ادارة جهــاز حماية 
املنافســة حصــة الرومــي، 
عن بالغ أميناتها بالتوفيق 
الســمو  والســداد لصاحب 
األمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، بعد ادائه 
اليمني الدستورية في مجلس 

االمة.
الرومــي أن  واوضحــت 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد قائدنا واميرنا 
خيــر خلــف خليــر خلــف 
للمغفور له بإذن اهللا تعالى 
أميرنا الراحل ســمو الشيخ 
صبــاح االحمــد، رحمه اهللا 

وأدخله فسيح جناته.
وقالت: ان صاحب السمو 
صاحــب رؤية ثاقبــة لبناء 
الكويــت احلديثة ونهضتها 
وقبس يضيئ دولة الكويت، 
مضيفة: «نسأل اهللا أن يعني 
ســموه على اكمال مســيرة 
سلفه أميرنا الراحل، رحمه 
اهللا، وان تظل الكويت واحة 
أمن وأمان ورفعة وازدهار، 
مؤكدة علــى مواصلة البذل 
واجلهــد لالرتقــاء بوطننــا 
وحتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥.

مسيرة عطاء

مــن جهته، توجه احملامي 
أحمد البديح بالتهنئة واملباركة 
إلى مقام صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، مبناســبة تولي 
سموه مقاليد احلكم في الكويت 
وأدائه اليمني الدستورية أميرا 
للكويت خلفا ألمير اإلنسانية 
ورمزها فقيد الكويت واألمتني 
العربية واإلســالمية والعالم 
أجمع الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد، رحمــه اهللا وأدخله 

فسيح جناته.
وقــال البديح ان صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد خيــر خلــف خلير 
سلف، فمسيرة سموه حافلة 
بالعطــاء واإلجناز، وجميع 
الكويــت يشــهدون  أبنــاء 
مبواقفــه وقربه مــن الناس 
ووجوده إلى جانبهم دائما، 
ومشهود لسموه، حفظه اهللا 
تعالى، بالكفاءة والقدرة على 
القيادة من خالل الكثير من 
املناصــب التي قــدم خاللها 
ســموه الكثير مــن العطاء 
واإلجناز والنجــاح بأفكاره 
البناءة وتواصله وقربه من 
اجلميع، فكان سموه واليزال 
مثاال في التضحية واحلرص 
على تقدمي األفضل لكويتنا 

الغالية ولشعبها الوفي.
وأضاف البديح: نعاهدك 
يــا صاحــب الســمو علــى 
السمع والطاعة، وأن نكون 
جميعــا يــدا واحــدة خلف 
قيادتكم احلكيمــة للحفاظ 
علــى بالدنــا وحمايتها من 
املخاطر واألزمات، لتسيروا 
بسفينتنا نحو النجاة دائما 
بإذن اهللا تعالى، وكلنا ثقة 
وإميــان بأن اهللا ســيحفظ 
الكويت، ودعاؤنا لســموكم 
وأن  والتوفيــق  باخليــر 
يحفظكم اهللا ويسدد خطاكم 
على دروب احلق دائما، وأن 
يرزقكم املولى تعالى البطانة 
الصاحلــة الناصحــة التــي 

تعينكم على اخلير.

هنأوا سموه بتسلّم مقاليد احلكم ودعوا اهللا له بالتوفيق والسداد في السير بسفينة الكويت نحو األمان

وحتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥ 
الدخــل  وتنويــع مصــادر 
الوطنــي، داعــني املولى عز 
وجل أن يحفظ سموكم ذخرا 
ونبعا للخير والعطاء بوطننا 
الغالي وان يدمي على وطننا 
أمنه واســتقراره  احلبيــب 

ورخائه».
التوفيق والسداد

بدوره، عبر وكيل وزارة 
التجارة والصناعة عبداهللا 
العفاســي عن بالغ أمنياته 
بالتوفيق والسداد لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمــد بعــد ادائــه اليمني 
الدستورية في مجلس االمة 

أميرا للكويت.
وقال العفاسي: نسأل اهللا 
التوفيــق والســداد لقائدنا 
الســمو  وأميرنــا صاحــب 
الشيخ نواف األحمد لتسلمه 
مقاليد احلكم في جلسة القسم 
الدستوري، وأن يعينه على 
إكمال مســيرة سلفه اميرنا 
الراحل الشيخ صباح االحمد، 
رحمه اهللا، وان تظل الكويت 
واحة أمن وأمان وازدهار في 

ظل حكامها امليامني.
العفاســي:  وأضــاف 
«يشــرفني أن أغتنــم هــذه 
التــزام  لتأكيــد  املناســبة 
العاملني في وزارة التجارة 
والصناعة بتوجيهات سموكم 
الذي  النبــراس  باعتبارهــا 
يضيء لنا الطريق لتحقيق 

رؤية الكويت ٢٠٣٥».
عهد وفاء

كمــا رفــع وكيــل وزارة 
االشــغال املســاعد لقطــاع 
التخطيــط والتطويــر حمد 
الغريب ارفــع آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب 
الســمو االمير الشيخ نواف 
االحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 

الفارس: ندعو اهللا أن يعني سموه على حمل األمانة ربانًا لسفينتناالصباح: نرجو اهللا أن ميد سموه بالعمر املديد والقول السديد

الروضان: صاحب السمو قامة سياسية حكيمة وإنسانية فريدةالفاضل: دعاؤنا أن يسدد اهللا خطى أميرنا الستكمال مسيرة البناء
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مواطنون لـ «األنباء»: سمعًا وطاعة يا صاحب السمو
آالء خليفة

بينما سيطرت مشاعر احلزن واألسى 
على قلوب اجلميع حزنا على رحيل فقيد 
العالم و«قائد اإلنســانية» ســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد - رحمه اهللا -، 
اعــرب عدد من املواطنــني واملقيمني عن 
مبايعتهم لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، قائلني «نبايعك يا صاحب 
السمو على السمع والطاعة واهللا على ما 
نقول شــهيد»، مؤكدين ان سموه «خير 
خلف خلير سلف» وسيواصل استكمال 
مســيرة التنمية والتقدم التي تشــهدها 

البالد. 
في البداية قال املواطن ناصر العجمي: 
نتقدم بخالص العزاء للشــعب الكويتي 
ومقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد في وفاة والدنا صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ صباح األحمــد - رحمه 
اهللا، موضحا ان خبر الوفاة كان صادما 
وال نقول اال ما يرضي ربنا، وندعو اهللا 
ان يرحمــه ويغمد روحه اجلنة ويلهمنا 
الصبر والسلوان على هذا املصاب اجللل. 
وأضاف العجمي: سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لم يكن مجرد امير للبالد امنا كان 
ابا للجميع وحتى اآلن ال تزال كلمة «هذوال 
عيالي» راسخة في ذاكرة الكويتيني ولها 
معان كثيرة من والد حنون على ابنائه، 
ونبايع صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اميرا للكويت ونقول له «ســمعا 
وطاعــة يا بو فيصل واهللا على ما نقول 
شهيد»، متمنني له التوفيق والسداد ونعده 
بأن نكون له عونــا في تطوير الكويت، 
وندعــو اهللا عّز وجّل ان يحفظ الكويت 

وأهلهــا من كل مكروه ويدمي نعمة االمن 
واألمان.

املواطــن عبدالعزيــز  قــال  بــدوره، 
العسعوســي: نتقدم بخالص العزاء الى 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
في وفاة الوالد (قائد اإلنسانية) الشيخ 
صباح األحمد الذي لن ننساه وسنتذكره 
باخليــر دائما، مؤكدا انه ســيظل عالمة 
مضيئــة فــي تاريخ الكويــت باجنازاته 
املشــهودة في الكويت والــدول العربية 

واإلسالمية. 
وتابع العسعوسي: نسأل اهللا عز وجل 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله 
وذويه الصبر والســلوان وان يجعل في 
أخيه صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد امتدادا ملسيرته العطرة، ونبايع 
ســموه اميرا للكويت ونقول له «سمعا 
وطاعــة»، مؤكدا انه «خيــر خلف خلير 
ســلف» وســنمد له يد العون للوصول 
بالكويت إلى األفضل دائما كل في مجاله.

من جانبه، قال املقيم املصري محمد 
عبدالشــافي ان خبر وفاة سمو األمير 
الراحل الشــيخ صبــاح األحمد صادم، 
حيث كان أبا للجميع وليس للكويتيني 
فقط، مستذكرا املواقف املشرفة للفقيد 
الراحل - رحمه اهللا - مع جميع الدول 
العربية واإلســالمية واياديه البيضاء 
املمدودة فــي جميع ارجــاء املعمورة، 
داعيــا اهللا عّز وجــّل ان يتغمد روحه 

الطيبة في جنات النعيم. 
وأضاف عبدالشافي: اخلير قادم بإذن اهللا 
تعالى بتولي صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مقاليد احلكم في البالد، متمنيا 

لسموه دوام التوفيق والسداد.

متنوا لسموه التوفيق والسداد في مسيرته وأكدوا أنهم سيكونون عوناً  له في العمل على تطور وازدهار الكويت

 امللحم لـ «األنباء»: استكمال املسيرة املضيئة 
قال رئيس مجلــس املفوضني املدير 
التنفيذي في هيئة أســواق املال د.أحمد 
امللحم: ال يســعنا اال ان نعزي اسرة آل 
الصباح وكل أبناء الشعب الكويتي في وفاة 
املغفور له باذن اهللا تعالى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد - رحمه اهللا - 
وعزاؤنا كذلك لالمتني العربية واإلسالمية 
في وفاة قائد اإلنسانية - طيب اهللا ثراه - 
داعيا اهللا عّز وجّل ان يسكنه فسيح جناته 

ويلهم اجلميع الصبر والسلوان.
الســمو  امللحم: نهنئ صاحب  وتابع 
األمير الشيخ نواف األحمد مبناسبة توليه 

مقاليد احلكم في البالد ونبايعه على السمع 
والطاعة فهو بالتأكيد خير خلف خلير سلف 
وسيكمل املسيرة املشرقة واملضيئة ألخيه 
الراحل سمو الشيخ صباح األحمد، متضرعا 
الى اهللا عّز وجّل ان يحفظ الكويت وأهلها 
من كل مكروه وأن يدمي علينا نعمة االمن 
واألمان وتظــل الكويت في تقدم وتطور 
مستمر في ظل قيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، داعيا ابناء الشعب الى 
التمسك بوصية الراحل الكبير الشيخ صباح 
األحمد الذي اكد في اكثر من مناسبة ضرورة 

نبذ الفرقة والتمسك بالوحدة الوطنية.
ملشاهدة الڤيديو
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد.. احلاكم الـ ١٦ للكويت
في صفحــة جديدة من 
ســجل األســماء املشــرقة 
التي تولــت حكم الكويت، 
البــالد  توديــــع  وبعــد 
أميرهــا اخلامس عـــــشر 
الشــيخ صبــاح األحــــمد 
اجلابر الصباح رحمه اهللا، 
ومبسؤولية القوي األمني، 
ينتقل مســند اإلمــارة إلى 
الشــيخ  الســمو  صاحــب 
نواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعــاه، باعتبــاره احلاكم 
السادس عشر للبالد وفقا 
للدســتور وأحــكام قانون 

توارث اإلمارة.
وبعد ١٤ عاما من مالزمته 
كولي للعهد أخــاه الراحل 
صاحــب الســمو االميــر 
الشــيخ صباح األحمد في 
كل صغيــرة وكبيــرة من 
شؤون احلكم، وبعد مواقف 
فاصلة وحلظات حاسمة من 
تاريخ البالد وقف إلى جواره 
فيها سندا وداعما ومشجعا 
ومشــاركا في صنع القرار 
جــاء دور ســموه ليتحمل 
املسؤولية الكبرى في سدة 

حكم الكويت.
وطــوال األعــوام الـ ١٤ 
املاضية كان ســمو الشيخ 
نــواف األحمد وليــا للعهد 
وفقــا لألمر األميــري الذي 
أصدره سمو األمير الراحل 
في الســابع من فبراير عام 
٢٠٠٦ بتزكية سمو الشيخ 
نواف األحمد لوالية العهد 
ملا عهد في سموه من صالح 
وجــدارة وكفــاءة تؤهلــه 

لتولي هذا املنصب.
ولد صاحب الســمو في 
١٩٣٧/٦/٢٥ في مدينة الكويت 
بفريج الشيوخ، وهو النجل 
الكويت  الســادس حلاكــم 
العاشــر املغفور لــه بإذن 
اهللا الشــيخ أحمــد اجلابر 
املبارك الصباح الذي حكم 
الكويت في الفترة من عام 

١٩٢١ ولغاية عام ١٩٥٠.
ونشأ ســموه وترعرع 
فــي بيــوت احلكــم منــذ 
والدتــه وهي بيوت تعتبر 
مدارس في التربية والتعليم 
وااللتزام واالنضباط وإعداد 

حلولي وظل في هذا املنصب 
حتــى ١٩ مارس عــام ١٩٧٨ 
عندما عني وزيرا للداخلية 
في عهد األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد اجلابر الصباح، 

١٩٩١ تولى ســمو الشــيخ 
نواف األحمد حقيبة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ابتــداء مــن ٢ أبريــل ١٩٩١ 
واســتمر في ذلك املنصب 

٢٠٠٣ عندمــا تولــى وزارة 
الداخلية، ثم صدر مرسوم 
أميــري فــي ١٦ أكتوبر من 
العام ذاته بتعيني ســموه 
نائبــا أول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــرا للداخلية 
وبقي في هذا املنصب حتى 
تعيينه وليا للعهد في عام 

.٢٠٠٦
ولصاحب السمو االمير 
االحمــد  نــواف  الشــيخ 
إجنــازات بارزة قبل توليه 
والية العهــد، منها حتويل 
التي كانت  منطقة حولــي 
عبارة عــن قرية إلى مركز 
حضــاري وســكني متميز 
التجاري  يعــج بالنشــاط 

واالقتصادي.
وحني أسندت إلى سموه 
حقيبة وزارة الداخلية كان 
الرئيســي حفظ  هاجســه 
األمن واالســتقرار للوطن 
واملواطنــني وحــرص على 
مجــاراة العصــر ومواكبة 
التقدم العاملي في مجال األمن 
فعمل على تطوير القطاعات 
األمنية والشرطية وتوفير 
املادية للنهوض  اإلمكانات 
باملســتوى األمني وإدخال 
األجهــزة األمنيــة احلديثة 
ورسم استراتيجية منظومة 
أمنيــة متكاملــة ملكافحــة 
اجلرمية وضــرب أوكارها 
في مختلف مناطق الكويت 

وحدودها.
وحــرص ســموه علــى 
الثــورة  مــن  االســتفادة 
املعلوماتيــة في العالم من 
خالل توظيــف تطبيقاتها 
التكنولوجيــة املتقدمة في 
عمل األجهزة األمنية املختلفة 
مثلما فعل بكل الوزارات التي 

تولى مسؤوليتها.
ووضــع اســتراتيجية 
أمنية دقيقة ملنظومة شاملة 
حتمي احلدود بــرا وبحرا 
إذ ترصد املنظومة اإلدارية 
كل شــبر من أرض الوطن 
فــي حــني تغطــي القواعد 
البحريــة امليــاه اإلقليمية 
واجلزر أما املراكز احلدودية 
فتغلق الطرق أمام املتسللني 
وتضبط كل من تســول له 

رحمه اهللا، حتى ٢٦ يناير 
١٩٨٨ عندمــا تولــى وزارة 

الدفاع.
وبعــد حتريــر الكويت 
مــن الغــزو العراقــي عام 

حتى ١٧ أكتوبر ١٩٩٢.
وفــي ١٦ أكتوبــر ١٩٩٤ 
تولى سموه منصب نائب 
الوطني  رئيــس احلــرس 
واستمر فيه حتى ١٣ يوليو 

نفســه العبث بأمــن البالد 
واستقرارها.

وتــرك ســموه بصمات 
إنســانية واضحــة حــني 
تولى حقيبة وزارة الشؤون 
االجتماعيــة إذ ســارع إلى 
قــرارات إنســانية  اتخــاذ 
لرعايــة األرامــل واأليتــام 
واملسنني كما برهنت أعماله 
على أنه خير نصير للطفل 
واملــرأة واألرملة واملســن 

والعامل.
البالد  وعندما تعرضت 
للغــزو العراقــي الغاشــم 
عام ١٩٩٠ ساهم سموه في 
القرارات احلاسمة ملواجهة 
الغزاة وجنــد كل الطاقات 
العسكرية واملدنية من أجل 
حترير البــالد، وأدى دورا 
بــارزا فــي قيــادة املقاومة 
وتأمــني وصول الشــرعية 
للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة إلى جانب قيادته 

للجيش.
الرؤية األمنية  وحققت 
الثاقبــة لســموه ثمارهــا 
وخصوصــا فــي التعامــل 
مــع احلوادث اإلرهابية في 
البــالد كتلك التــي حدثت 
في يناير عام ٢٠٠٥، حيث 
قاد سموه بنفسه املواجهة 
ضد اإلرهابيني وكان موجودا 
فــي مواقــع تلــك األحداث 
الستئصال آفة اإلرهاب في 

البالد من جذورها.
ويتميز صاحب السمو 
االمير الشيخ نواف األحمد 
باحلرص الشديد على تعزيز 
الفضائــل والقيــم ويؤمن 
بأهمية وحدة وتكاتف أبناء 
الكويت جميعا باعتبار أن 
قــوة الكويــت فــي وحدة 
أبنائها وأن تقدمها وتطورها 
مرهون بتآزرهم وتالحمهم 

وإخالصهم في العمل.
وتقلد ســموه عددا من 
األوســمة خالل مســيرته 
السياســية منها منحه في 
عام ٢٠١٨ قالدة الكنعانيني 
الرئيــس  مــن  الكبــرى 
الفلسطيني محمود عباس 
الرســمية  خــالل زيارتــه 

للكويت.

يتميز باحلرص الشديد على تعزيز الفضائل والقيم ويؤمن بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت جميعاً باعتبار أن قوة الكويت في وحدة أبنائها

وتهيئة حكام املستقبل.
وسموه سليل أسرة آل 
الصباح الكرام حكام الكويت 
منذ نشــأتها وهي األســرة 
العربية األصيلة النبيلة ذات 
اجلذور الضاربة عروقها في 

عمق التاريخ العربي.
ودرس سموه في مدارس 
الكويت املختلفة وهي مدارس 
حمادة وشرق والنقرة ثم في 
املدرسة الشرقية واملباركية 
وواصل سموه دراساته في 
أماكن مختلفة من الكويت، 
حيث متيز سموه باحلرص 
علــى مواصلــة حتصيلــه 
العلمي وظلت هذه الصفة 
تالزمه فيمــا بعد، وجتلت 
بتشــجيع ســموه لطلبــة 
العلم في مختلــف مراحل 
التعليم االبتدائي واملتوسط 
والثانوي والعالي انطالقا 
من رؤيــة ســموه بأهمية 
التحصيــل العلمــي الــذي 
تقــدم  أســاس  يعتبــر 

املجتمعات ورقيها.
وكثيــرا مــا كان ســمو 
الشــيخ نــواف قريبــا من 
املواطنــني طوال مســيرته 
السياسية فكانوا يشاهدونه 
فــي مناســباتهم املتنوعة 
ويستقبلونه في دواوينهم 
أو  أفراحهــم  ملشــاركتهم 
التعزية مبصابهم كما كان 
يستقبلهم لتلمس حاجاتهم 

وتلبية متطلباتهم.
ولصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف االحمد تاريخ 
زاخر في العمل السياســي 
امتــد أكثر مــن نصف قرن 
بذل خاللها مع إخوانه من 
حكام الكويت جهودا جبارة 
لتعزيز مكانة الكويت بني 
الدول املتقدمة واملتطورة كما 
أضحى عطاؤه وخبرته في 
املجاالت التي تولى قيادتها 
محــل احتــرام وتقدير من 

اجلميع.
ومنذ استقالل البالد، كان 
لســموه بصمة فــي العمل 
السياســي، ففي ١٢ فبراير 
عام ١٩٦٢ عينه األمير الراحل 
الشــيخ عبــداهللا الســالم 
الصباح، رحمه اهللا، محافظا 
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رئيس األركان إلى التقاعد بناًء على طلبه ومنحه رتبة فريق أول
عبدالهادي العجمي

بعد نحو ٤ عقود ونيف من 
العمل املستمر املكلل بالعديد من 
النجاحــات واحملفوف بالكثير 
مــن التحديــات ترجــل القائد 
العسكري عن صهوة القيادة.. 
حيــث أصدر وزيــر اخلارجية 
ووزير الدفاع باإلنابة الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد قرارا يقضي 
بإحالة الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر إلــى التقاعد بناء على 
طلبــه مع منحه رتبــة «فريق 
أول» اعتبــارا من تاريخ اليوم 
اخلميس ١ أكتوبر ٢٠٢٠ ويحسب 

الفريق أول متقاعد محمد خالد اخلضرتقاعده على هذا األساس.

٦١٤ إصابة جديدة 
بـ «كورونا» 

و٣ حاالت وفاة
حنان عبداملعبود

واصلــت إصابات ڤيروس 
كورونــا فــي البــالد هبوطها 
النســبي، حيث اعلنت وزارة 
الصحــة عــن تســجيل ٦١٤ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
املســتجد خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد احلــاالت املســجلة في 
البالد إلى ١٠٥١٨٢ حالة، اال ان 
نسبة االصابات والتي بلغت 
١٣٫٩٪ متثل هبوطا نسبيا في 
اعداد االصابة، حيث بلغ عدد 
املســحات التــي مت القيام بها 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
٤٤٣٦ مســحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٧٤٧٢٣٣ فحصا، كما 
مت تسجيل ثالث حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٦١٠ حاالت.
وبينــت وزارة الصحة ان 
عــدد احلاالت التي تعافت من 
االصابــة بالڤيروس خالل ٢٤ 
ســاعة بلــغ ٦٣٩ حالــة وبلغ 
اجمالي حاالت الشفاء ٩٦٦٨٨ 
حالة، مشيرة الى ان اإلصابات 
توزعت حسب املناطق الصحية 
بواقــع ١٥٥ حالة فــي منطقة 
األحمدي الصحية و١٢٧ حالة 
في منطقة العاصمة الصحية 
و١١٩ حالة فــي منطقة حولي 
الصحية و١١٦ حالة في منطقة 
اجلهراء الصحيــة و٩٧ حالة 
في منطقة الفروانية الصحية. 
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لعل مــن أبرز معالم عهد الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
والذي امتد ١٤ عـــاما، ذلك التقدير 
والدعم واالهتـــمام بالعمل اخليري 
الكويتي، واعتباره شريكا في التنمية 
البالد اخلارجيــة  وظهيرا لسياسة 
وبناء العالقات مع الدول األخـــرى، 
األمر الذي أســهم بشكل كبير في 
ارتقاء العمل اخليري الكويتي مؤسسيا 
وتنظيميا، وانتشاره عامليا، واكتسابه 
التـــقدير الدولي الذي توج عام ٢٠١٤ 
بتـــسمية األمم املتحدة لألمير الراحل 

كقـــائد لإلنســـانية وتسمية الكويت كمـــركز عاملي للعمل اإلنساني.
وقد جتلى دعم األمير الراحل للعمل اخليري الكويتي في مظاهر 
عدة، فقد ســهلت احلكومة الكويتية، وبتوجيهاته، عمل اجلمعيات 
اخليرية الكويتية ومنحتها احلرية في جمع التبرعات وتوجيهها في 
الداخل واخلارج، ضمن منظومة من التشريعات الضابطة التي هدفت 

إلى تنظيم العمل اخليري الكويتي، وحمايته.
وعلى صعيد الداخل الكويتي شـــــهد عهــد الراحل انخراط 
اجلمعيــات اخليرية الكويتية، وبفعالية، في حتقيق التنمية، وكفالة 
ورعاية الفئات األقل حظا في املجتمع الكويتي، ووصلت مساهمتها 
إلى ما يقدر بـ ١٨٢ مليون دوالر ســنويا، ودشنت شراكة قوية مع 
اجلهات الرسمية ملواجهة األزمات الطارئة التي تواجهها الكويت، والتي 
جتســدت مؤخرا في دور اجلمعيات اخليرية الكويتية في مواجهة 

جائحة كورونا العاملية.
وعلــى صعيد العمل اخليــري الكويتي املوجــه للخارج، وجه 

الراحل وزارة اخلارجية والسفارات 
الكويتية في دول العالم، إلى توفير 
الدعم والتسهيالت لعمل اجلمعيات 
اخليريــة الكويتية، ومنحها أقصى 
ما هو ممكن من احلرية في اختيار 
املشــاريع ووجهاتهــا، فلم تتدخل 
األجهزة الرسمية الكويتية في عمل 
اجلمعيات اخليرية إال بحدود توجيهات 
غير رسمية وغير ملزمة، وانعكس 
ذلــك في الدور الكبيــر للجمعيات 
اخليرية الكويتية، في أنحاء مختلفة 
من العالم، فــي تخفيف املعاناة عن 
املاليني من املتضررين جراء احلروب والكوارث، وقفز حجم العمل 
اخليري الكويتي اخلارجي ليصل حسب بعض التقديرات إلى مليار 

دوالر سنويا.
كما أخذ الراحل زمام املبادرة، فبادر إلى رعاية أربعة من املؤمترات 
الدولية للجهــات املانحة إلعمار العراق وإغاثة ســورية، كما رعى 
املبادرات العاملية التي قامت بها بعض اجلمعيات اخليرية الكويتية، 
مثل مبادرة «إطعام مليار جائع» التي أطلقتها الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية قبل عامني.
لقد وصف األمير الراحل العمل اخليري الكويتي مرارا بأنه تاج 
على الرؤوس، وإن الوفاء لذكراه وما قدمه لدعم العمل اخليري الكويتي 
واكتسابه ملكانة دولية مرموقة، يقتضي من جميع األطراف، أجهزة 
رسمية ومؤسسات خيرية، العمل على املزيد من التطوير واالرتقاء 
بالعمل اخليري الكويتي، تشــريعيا وتنظيميا ورقابيا، مبا يحفظ 

للكويت مكانتها كمركز عاملي للعمل اإلنساني.

رحل بعدما أرسى 
شامخات القيم

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

قلة من القادة الذين ينعاهم التاريخ بحق، وتبكي األمة 
رحيلهم، وسمو الشيخ صباح األحمد في طليعة هؤالء، 
فسموه لم يكن أمير دولة فحسب، بل مدرسة ديبلوماسية، 
وقبلة سياسية، ينشد رأيه القريب والبعيد، ويطمئن إلى 
مواقفه العدو قبل الصديق، وليس غريبا أن تكرمه هيئة 
األمم املتحدة بلقب أمير اإلنسانية وتصف بلده الكويت 
بأنها مركز إنساني، وهو تكرمي غير مسبوق طوال تاريخ 

هذه املنظمة. 
إن يوم التاسع والعشرين من سبتمبر ٢٠٢٠ سيبقى 
جرحا غائرا في ضمائر شعوب، آمنت وأيقنت ورأت ان 
هذا األمير كان السمو في عروبته وإخالصه لدينه ومتسكه 
بالثوابت الوطنية والقومية، منذ ان كان وزيرا للخارجية، 
يصول ويجول بني الدول كحمامة ســالم، يســاهم في 
تقريب املختلفني، ويطفئ نار املتخاصمني، ويقرب اإلخوة 
واألصدقاء، ويرســخ مفاهيم التقارب والتعاون ملصلحة 

البشرية في مشارق األرض ومغاربها.
املــغفور له بإذن الـــله، سمو الشيخ صباح األحمد، 
تشهد لتاريخه السياسي احلافل، وأدواره املشهودة بأحرف 
من نور، إخماد نيران حـــرب لبنان، ووحدة اليمنيني، 
وتأسيس مجلس التعاون اخللــــــيجي، ومشـــاركته 
الراســخة في تنمية دول املغرب العربي، واملصاحلة في 
الســودان، وغيرها من املواقع التي ال تكفي الصفحات 

لتسطيرها. 
ســمو الشــيخ صباح.. قلب الكويت الصافي، ووالد 
أهل اخلليج، وحكيم العرب، رحل إلى جنة اخللد، غير أن 
أقواله وأفعاله ســتظل نبراسا لنا نهتدي بهديها ونسير 

على خطاها.

رحم اهللا املغفور له بإذن اهللا سمو 
أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد 
رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، 
فقد رفع راية العز للكويت متلؤها 
نسمات اإلنسانية ونفحات الوسطية 
واالعتدال وروح احملبة والود لكل 

من عاش حتت مظلته.
إننا نعزي انفسنا والعالم بأسره 
بوفاة املغفور له إن شاء اهللا سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
الذي كانت له اليد الطولى في رفع 
البني وتقريب  الظلم وإصالح ذات 
وجهات النظر وحل أزمات الدول بقوة 
القائد األعلى وهمة القائد اإلنساني 
احملب حتى شهد له القاصي والداني 

بهذا احلرص والهمة.
لــــقد شعرت األمة اإلسالمية 
باليتم وفقــد املعيل والوالد، حيث 
كان سمو األمير الراحل مصرا على 
التمســك مببادئ ومتطلبات األمة 
من خالل توجيهاته السامية واآلراء 
املوفقة. لقد كان رحمه اهللا مرجعية 
عاملية في التصدي ملشــاكل الدول 
بحزم وقوة، ففي كل منتدى ونقاش 
تـــــجد روح التحدي والتصدي 
مشحونا بها سموه وال تغمض له 
عني حتى تعود املياه إلى مجاريها، 
فالشواهد كثيرة والتاريخ خير دليل 

على ذلك.
الشيخ  رحم اهللا والدنا ســمو 
صباح األحمد وأحسن مثواه وأسكنه 
اجلنة. كمــا نأمل من اهللا تعالى أن 
تكتمل مســيرة بلدنا على منهجه 
وســنته، وأن يوفق صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحـــمد حفظه 

اهللا في قضايا األمة والوطن.

عندما يفقد اإلنسان والده يشعر 
بذلك الفراغ الذي ميأله صدى احلزن، 
وقد فجعنا باألمس ونحن نشــاهد 
خطاب الديــوان األميري وهو ينعى 
خبر وفاة والدنا الشيخ صباح األحمد 
بعد مسيرة قيادية تركت أثرا كبيرا 

في قلوبنا. 
لم تفقد الكويت شيخها وأميرها 
فحسب، بل فقد العالم قائد اإلنسانية 
الديبلوماسية وأمير احلكمة  وشيخ 
الذي كان يســعى جلعل الكويت دار 
محبة وســالم، وسعى حلل اخلالف 

اخلليجي متنقال بني الدول لتهدئة النفوس وإيجاد حل وســط كقائد 
حكيم ذي بصيرة. ولم تكن جهوده مقصورة على الكويت واخلليج 
العربي، بل امتدت إلى دول العالم مبد يد اخلير عن طريق املساعدات 
اخليرية التي كانت تسابق الدول لإلغاثة، مما جعل اسم الكويت يرتبط 
باخلير والســالم. كان مثاال للحكمة والسالم في تعامله مع األزمات، 

فبالرغم مــن األوضاع الصعبة التي 
عشناها، إال أنه أدار دفة السفينة نحو 

بر األمان. 
والدنا الراحل صباح كان قريبا من 
الشعب يشاركهم أفراحهم وأحزانهم 
بزيارتهم شخصيا، فكان قريبا منهم 
يعلم مــا يفرحهم وما يحزنهم. فلن 
ننسى عندما خاطر بحياته ودخل إلى 
مسجد الصادق بعد الهجوم اإلرهابي 
ليطمئن على املواطنني وقال «هذوال 
عيالي» تلك العبارة التي أصبحت رمزا 

لألبوة الصادقة جتاه الكويتيني. 
والدنا وأميرنا صباح تركنا باألمس وصباحنا اليوم لن يعود صباحا 
بدونك، فمقــدار محبتك كأب وكقائد تعجز الكلمــات أن تعبر عنه، 
ستكون بطل القصص التي سنقصها على أوالدنا وسنعلمهم دروس 
احلكمة واإلنســانية التي كنا نستلهمها من مواقفك النبيلة وحكمتك 

الديبلوماسية وخطاباتك املؤثرة في قلوبنا.

انتقل إلى رحمة اهللا تعالى صاحب 
السمو األمير احلكيم القائد اإلنسان 
الشيخ صباح األحمد،  الكويت  رمز 
الذي فقدته الكويت بألم وحســرة، 
حيث كان صمام األمن واألمان وقائدا 
لإلنسانية، وفي عهده امليمون ازدهرت 
الدميوقراطية مدافعا  البالد ورسخ 
الدستور وعن احلريات  شرسا عن 
واحلقوق منذ تعيينه وزيرا للخارجية 
في عام ١٩٦٣ وملدة ٤٠ ســنة، وهو 
أول من رفع العلم الكويتي في األمم 

املتحدة.
الفقيد، رحمه اهللا، وضع اسمه بأحرف من نور في تاريخ الكويت 
قائدا ديبلوماسيا مدافعا عن حقوق الكويتيني وصاحب مبادرات سلمية 

لنزع فتيل احلروب بني األشقاء ولن 
ميهله القدر، حيث رفع راية املصاحلة 

الوطنية اخلليجية.
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد هو خير خلف خلير سلف، 
ندعو اهللا أن يوفقه ويســدد خطاه 
على طــريق احلق وأن يلهمه اخلير 
والبطانــة الصاحلة التي تعينه على 

احلق والعدل.
الفقيد حط رحاله عند رب كرمي 
رحيــم نبتهل إليه تعالى أن يتجاوز 
عنه ويغفر له ويرحمه ويسكنه اجلنة، 
وتعازينا القلبية ألسرة احلكم وللشعب الكويتي والعربي واإلسالمي 

لوفاته، و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء اهللا 
وقدره، تلقينا نبأ وفاة قائدنا وقائد 
اإلنسانية الذي وافته املنية يوم أول 
من أمس ونرفع تعازينا إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
ســالم العلي، ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد، وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد، وعموم آل صباح الكرام وأبناء الشعب الكويتي.
نعزيكم ونعزي أنفســنا بوفاة حبيب الشعب وقائد اإلنسانية، 
مشاعر ال توصف وحزن كيف لنا أن نتجاوزه؟ لكن بصالتنا ودعائنا 
نسأل اهللا أن يصبرنا ســبحانه على ما ابتلينا به في هذه الفترة. 
أسأل اهللا أن يرفع البالء عنا ونتمكن من تخطي هذه األحزان التي 

نواجهها الواحدة تلوى األخرى.
إال أننا نحن أبناء سمو الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، وخريجي 
مدرســته البد لنــا أن نتخطى هذه املرحلة ونقــوى على أحزاننا 
وآالمنا ونسير في إعمار الكويت وبنائها، فقد كان سموه لنا قدوة 
في التحمل واملضي نحو مســتقبل الكويت فكان رحمه اهللا يقوى 
على آالمه ألجل الوطن. وهكذا نحن البد أن نستمر في السير على 
نهجه ومنضي قدما في بناء وطننــا بعيدا عن األحقاد والضغينة 
ملتفني حول قيادتنا احلكيمة وشيوخنا األعزاء يدا بيد، ألن الكويت 
هي األمانة التي حملها لنا ســموه، رحمه اهللا، فبكلماته وتوصياته 
وتعليماته سنســير على نهجه ولن نحني، ولن ننكسر وسنسير 
قدما لألمام مع كل اجلراح التي نشــعر بها فحتى لو كنا ننزف من 
األلم فسنقوى على آالمنا وهذا هو الدرس الذي تعلمناه من سموه.

فلتسكن روحك الطاهرة يا قائد اإلنسانية في فسيح جناته فواهللا 
لم تقصر يوما بحق شــعبك، فقد شهدنا األمان والرخاء والرفاهية 
في عهدك وخيرك ومساعيك قد عبرت حدود الدول وشملت دوال 

كثيرة في العالم، جعلها اهللا في ميزان حسناتك.
فالكويت في عهد سموه شهدت طفرة من التقدم واالزدهار على 
جميع األصعدة ســواء على الصعيد احمللي أو الدولي فقد حتسنت 
أوضاعنا املعيشــية بشكل كبير مع انفتاح في العديد من القطاعات 
سواء التعليمية أو الصحية أو اإلعالمية أو حتى على صعيد األنشطة 
االقتصادية. فقد استطاع سموه أن يتخطى بالكويت اكبر األزمات 
االقتصادية التي شهدها العالم، فبقيت الكويت محافظة على تصنيفها 

السيادي وقوة عملتها ورواج نشاطها.
هذا فضال على الصعيد السياسي، 
فقد كرم سموه من قبل منظمة األمم 
املتحدة كأول قائد للعمل اإلنساني 
بتكرمي دولي ومؤخرا كرم من قبل 
الرئاســة األميركية فــي جائزة لم 
متنح منذ عام ١٩٩١ وهذا أكســبنا 
ككويتيــني مكانة مرموقة جدا، فقد 
أصبحت الكويت بعهد سموه رحمه 
اهللا مبكانة دولية ليست بهيّنة. وقد كانت مواقف سموه الديبلوماسية 
سواء اإلقليمية أو القارية أو الدولية مواقف ذات صدى كبير، فقد 
استطاع أن يطفئ لهيب العديد من األزمات، ولعل أبرزها كانت األزمة 
اخلليجية، ولن ننسى أبدا حرصه على وحدة الصف اخلليجي وأال 
تنشق، فكان، رحمه اهللا، وهو صائم يتجول من دولة ألخرى حلل 
األزمة اخلليجية والتي وإن لم نشهد حال حاسما لها حتى اآلن، إال 
أنه اســتطاع بحكمته أن ميتص هذه األزمة بأقل اخلسائر محافظا 

على البيت اخلليجي.
هذا فضال عن دور سموه بحكمته بدعم الدول املضطربة وتقدمي 
الدعم املادي واملعنوي للشــعوب املتضررة، فقد كان للكويت دور 
كبير في معاجلة األزمة الســورية، حيث أقامت الكويت مؤمترات 

عديدة للدول املانحة لسورية واليمن.
وأمور كثيرة بحاجة إلى تأريخ شيء نستحضره في هـــــذه 
اللحظات وأخرى ال، إال أنه أســس مدرســة للديبلوماسية والعمل 
اإلنساني رحمه اهللا وأسكن روحه الطاهرة املتسامحة الرحيمة في 

عظيم جنانه.
فواهللا ال يوجد قائد في تاريــــخ العــالم عالج األزمــات التي 
شهدنـــاها بروح متسامحة وقلب رحيم كقلب سموه رحمه اهللا، 
فكان صاحب الوجه املبتســم والقلب الرحيم رحل عنا بجســده، 
ولكن روحه الطاهرة ستبقى معنا ونحن جميعنا أبناؤه ولن ننسى 
توصياته وسنستمر في السير على نهجه ومدرسته ستبقى تولد 

رجاال ورجاال.
مستقبل الكويت وهللا احلمد بعد اهللا سبحانه بأيٍد أمينة، فأبناء 
القائد الراحل مؤســس الدولة احلديثة املغفور له- بإذن اهللا- سمو 
الشــيخ مبارك الكبير نتوسم فيهم اخلير جميعا، لذا ال نقلق على 
مصائرنا فنحن بأيٍد أمينا، ولكن نعزي أنفسنا ونسأل اهللا أن ميكننا 

من تخطي أحزاننا على وفاة قائدنا (بابا صباح).
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حتتار بفقدك الكلمات أيها الكبير 
قامة وقيمة ومقاما، كيف تتشــكل 
حروفها من تبعثر، وكيف تستوي 
كلماتها من تفرق، من أين نبدأ وكيف 
ننتهي، وأنت أنــت البداية الكبرى 

وسموك وحدك الفقد الكبير؟!
نذرت ســموك عمرك للكويت، 
حملتها في قلبك الكبير، فجلت بها 
العالم، تقدمها دولــة عصرية ذات 
رؤية مختلفة ومتقدمة للعالم بأجمعه، 
الصداقة والســالم نهجها، واحلياد 
والعدالة مبدؤهــا، والدميوقراطية 
القانون طريقها  واملساواة وسيادة 
الذي ارتضته لنفســها متفردة في 
الكويت  محيطها اجلغرافي، فكانت 
بنهج سموك محطة التقاء اخلصوم، 
حتتضنهم بحكمتــك وبعد نظرك 
الكرمي، فال يخرجون إال متصافحي 
األيدي، وقد هدأت خالفاتهم وتالشت 
اختالفاتهــم، ودان لفضل حكمتك 
قيادات العالم، ونهلوا من معني رأيك 
السديد في كثير من القضايا امللحة 
التي شغلتهم وأعجزتهم عن حلها، 
فكانت الرؤيــة البعيدة حاضرة من 
ســموك، وكلمات االمتنان والثناء 
صادقة من قيادات العالم والشعوب. 
نذرت ســموك عمرك للكويت، 
فجعلتهــا بقلبك قبلــة للملهوف، 
واملصاب، واملعوز، واملكلوم، فما ان 
حتل كارثة أو مصيبة بشعب في شرق 
املعمورة أو غربها إال اجتهت أنظاره 
صوب الكويت، وقبل أن يستغيث أو 
يطلب املساعدة يوجه سموك بقلب 
اإلنسان وحرص املسؤول باملبادرة 
والعون، فتهب الكويت مبؤسساتها 
الرسمية واألهلية باملساعدات بشتى 
أنواعها، حتى أضحت الكويت بفضل 
قيادتك منــارة يهتدى بضيائها في 
العمل اإلنساني، فخلدك العالم الرسمي 
والشعبي أميرا وقائدا للعمل اإلنساني 

امتنانا وتقديرا.
نذرت سموك عمرك للكويت، فكنت 
مع شعبك في أفراحه مهنئا ومباركا، 
وفي أتراحه معزيا ومواسيا، تعطف 
على الصغير، وتسمع للكبير، داعيا 
إلى وحدة الصف والكلمة، واحلرية 
املتزنــة املتماهية مــع تعاليم ديننا 
وشريعتنا، دون تعصب أو جتاوز 
للقانون، فملكت القلوب واحلناجر، 
وخلدت في وجدان شعبك أبا وأميرا 

وقائدا. 
املوقر برحيلك  يا سيدي  حزننا 
كبير، وعزاؤنا أنك في رحاب أكرم 
األكرمني، وخلفك الكرمي رفيق دربك، 
ومحل ثقتك أميرنا وقائدنا من بعدك، 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد - حفظه اهللا ورعاه.

«الرابــع».. في  وغاب صبــاح 
مسيرة املجد التليد لوطني الكويت... 
وداعا يا أمير اإلنســانية واحلكمة 
والعقالنيــة، من مدرســتك تعلمنا 
احلكمة والديبلوماسية، فأنت عني 
للرؤية والعقالنية والتي ارتوت من 
منبع آراء ومنهم استقيت مدرستك 
في احلكم والريادة والوطنية، فتعلمنا 
منك دروسا هي من صدى «املباركية 
واألحمدية»، وســيرتك العطرة في 
مسيرة أمراء النهضة الذين رسخوا 
الدستور والدميوقراطية، فكنت أميرا 

لإلنســانية ومنبعا للحكمة والعقالنيــة وملهما للحفاظ على مجد 
وتاريــخ هذه األرض التي امتدت من صبــاح «األول» حتى صباح 
«الرابع» منارة للخير والريادة والتي ســيحتضنها خلفك «نواف» 
الهدوء والروية ليعتلي مبجد الكويت بعون اهللا كما أرســيتم أنتم 
ومن سبقكم باحلكمة والعقالنية نهضة الكويت واستقرارها لتكون 
وتستمر دارا ومركزا لإلنسانية! فأنت وإن غبت عنا جسدا سيبقى 
تاريخك وسجلك محفورا في صفحات مجد هذه األرض بأحرف من 
نور وخالدا في ذكرياتنا وأحاديثنا، فلن تفارقنا ابتســامتك الهادئة 
وحديثك األبوي ورعايتك وعنايتك بالصغير والكبير، وستبقى كلماتك 
وخطاباتك منبع إلهام لنا وألجيالنا وســتظل صورتك محفورة في 

كل ضمير وفكر ألنك نبع لإلنسانية!
رحمـك الـله يا أبــا ناصــر وأحســن مثــواك مع الصديقني، 

وألهمنا بغيابك الصبر والســلوان 
وأعاننا على حمل وصيتك باحلفاظ 
علــى أمننا واســتقرارنا ووحدتنا 
الوطنية لنحفظ لك الوعد والعهد الذي 
قطعناه على أنفسنا جيال بعد جيل 
كما حفظه من قبلنا األجداد واآلباء 
وصانوه منذ فجر ذلـــك اليوم التليد 
احملفور في جدار هــذا الوطن مــن 
عــهد «صباح األول» وســـتبقى 
الوصيــة واألمانة محفوظة يحملها 
العضيد الوفي الذي ســنبقى نحن 
شعب الكويت أوفياء له ولهذه األرض 
الرؤوم محافظني على كلمة السمع والطاعة والفـــــداء والـــوالء 
كما قطعها أهلنا قبل «أربعمائة عام» حفاظا على متاسكنا ومتسكنا 
بالنظام وأســرة املجد التي ارتبطنا بهــا بالروح والدم واملصاهرة 
وســتبقى أصداء هذه األبيات عهدا لنا جيال بعد جيل نصونها في 
قلوبنا وضمائرنا حـتى يرث اهللا األرض ومـــن عليها عهدا علينا 
بالسمع والطاعة لسمـــو األمير - حفظه اهللا - نواف األحمد وأسرة 
الصباح وأســرتنا الكبيرة الكويت، لذلك ستبقى كلمات «بوسالم» 
محفورة بالقــــلوب والضمائر! أنا وشعبي كلبونا جماعة.. الدين 
واحد والهدف خدمة الشعب.. لو ضاق صدر الشعب ما أستر ساعة.. 
أضيف من ضيقه وأســتر لو حب... الكويت ستبقى أمانة لألجيال 
ولن ننـــــساك يا أبا ناصر تغمدك اهللا بـــواسع رحمته ومثواك 

جنان النعيم.

مساحة للوقت

«صباح» اإلنسانية 
واحلكمة 

والعقالنية.. وداعًا!
طارق إدريس

عالم اآلراء

رحلة العطاء 
الكويتي في عهده 

رحمه اهللا
samir@worldofopinions.orgد.سامر أبو رمان

رحل سمو األمير الشــيخ صباح األحمد عن عاملنا، 
وفقدت الكويت برحيله واحدا من أعظم القادة في تاريخ 
العالم احلديث واملنطقة العربية والشرق األوسط، تاركا 
خلفه تاريخا حافال مجيدا مشــرفا من العطاء اإلنساني 
والديبلوماســي، رحل قائد اإلنســانية وأيقونتها وتاج 
جبينها ورمزهــا األكبر في هذا الزمن املوبوء باحلروب 
والفنت والقالقل، رحل سموه وترك فراغا كبيرا يصعب 
احتالله، ولم ال وهو فارس الديبلوماسية وشيخها وأمير 

اإلنسانية وقائدها!
ولد الشــيخ صباح في عام ١٩٢٩ وتلقى تعليمه في 
مدرســة املباركية واســتكمل تعليمه باخلارج، وقد بدأ 
املعترك السياســي خلدمة وطنه عــام ١٩٥٤ كعضو في 
الهيئة التنفيذية العليا، وهو أول وزير إعالم وثاني وزير 
للخارجية في تاريخ الكويت، وقد استمر في وزارة الشؤون 
اخلارجية ألربعة عقود كانت حافلة بالعطاء غير احملدود 
لم يتوقف فيها يوما عن تقدمي يد العون لتخفيف معاناة 
الشــعوب الفقيرة أو املنكوبة حتــى عرفه العالم كأكثر 
احلكام دعما وعونا وسندا لشعوب األرض...تولى سموه 
مســند اإلمارة في يناير ٢٠٠٦ خلفا لسمو الشيخ سعد 

العبدهللا، طيب اهللا ثراه.
لقد كان املغفور له فارسا للديبلوماسية بحق، وقد جتلت 
حكمته وبراعته على مدار تاريخه السياسي العريق في 
فض املنازعات بني الفرقاء في املنطقة العربية، وكان أكبر 
داعما للحلول الســلمية وتغليب لغة احلوار حتت املظلة 
العربية، وال ننسى دوره مطلع سبعينيات القرن املاضي 
لوقف النزاع بني شــمال اليمن وجنوبها، والتقريب بني 
عمان واليمن عام ١٩٨٠ ودوره الكبير في حرب اخلليج، 
وقضية بالده العادلة إبان الغزو الصدامي الغاشم، وقد 
تكللت جهود ســموه باحلصول علــى لقب (قائد العمل 
اإلنساني) في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ من منظمة األمم املتحدة 
واعتبــار الكويت (مركزا للعمل اإلنســاني) وذلك لدور 
سموه العظيم في نزع فتيل األزمات قبل نشوب االقتتال 
في املنطقة، ورغم مرارة الغزو الصدامي، إال أن التاريخ 
ســجل موقفا عظيما ألمير اإلنسانية عندما دعا ملؤمتر 
عاملي إلعادة إعمار العراق في فبراير ٢٠١٨ تكلل بالنجاح 
بضخ ٣٠ مليار دوالر كان نصيب الكويت منها ٢ مليار 
دوالر على هيئة قروض وتسهيالت ائتمانية واستثمارات، 
وهذا يدل على أن سموه كان مهموما بالشعوب ومعاناتها 
بعيدا عن النزاعات العسكرية والسياسية، وكان ختامها 
مســكا بتكرمي الرئيس األميركي دونالد ترامب لســمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد مبنح سموه وسام 
االستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وهو وسام مرموق 
نادرا ما يتم منحه في تاريخ الواليات املتحدة، وقد تسلم 
الوسام بالنيابة الشيخ ناصر الصباح في حفل أقيم في 
البيت األبيض ١٨سبتمبر ٢٠٢٠ وكان ذلك مرافقا لتكرمي 
شــخصي من الرئيس األميركي للشيخ ناصر الصباح 
مبنحه هدية تذكارية عبارة عن قلم ونسخة تذكارية من 
مفتاح البيت األبيض في داللة واضحة خلصها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في جملة (لســتم بحاجة ملفتاح 
للدخول للبيــت األبيض مرة أخرى) وهو مبنزلة تكرمي 
كبير الهامة والقامة وحفر الســم الشــيخ ناصر صباح 

األحمد الصباح في التاريخ احلديث إلى األبد.
أما اإلجنازات الداخلية للمغـــفور له سمـــو األمير 
الشيخ صباح األحمد فـــهي غـــير قابلة للـــعد واحلصر، 
لعل أبرزها ازدهار منـــاخ احلــريات سياسيا وإعالميا 
وتفعيــل دور املرأة ألول مرة في عهــده، حيث تكللت 
جهوده إبان رئاســته ملجلس الوزراء بتعيني أول وزير 
امرأة عام ٢٠٠٥ ثم بعد تولـــيه مسند اإلمارة منح املرأة 
الكويتية حـــــق التصويت في االنتخابات النيابية ثم 
حق الترشح لعـــضوية مجلس األمة ودخولها املجلس 
ألول مرة في تاريـــــخ الكويت، أما بخصوص النهضة 
االقتصادية لتــنويع مصادر الدخل القومى في مرحلة 
ما بعد النفط فإن املشروع الوطني املتكامل (رؤية ٢٠٣٥) 
هو األبرز لتحويل الكويــت ملركز مالي وجتاري عاملي 
وربطها بطريق احلرير كمحطة مهمة مت االســتعداد لها 

مبشاريع البنية التحتية.
واحلقيقة أننا لن نستطيع حصر إجنـــازات املغـــفور 
له سمو األمير الشيخ صباح األحـــــمد - طيب الـــله 
ثراه - في مقال، ولكننا نـــــمر ســـريعا على مواقف 
عظيمة ومشاهد مضيئة لرجل كان يحمل قلبا محبا للعالم 
عامة ووطنه خاصة، وبفقده فقدت اإلنســانية ركيزتها 
وقائدها، وهــذا غيض من فيض إلجنازات أمير بحجم 
العالم.. رحـــم اهللا الـــــقائد العظيم والوالد احلنون، 
وجعل ما قدم من عطاء في ميزان حســناته، رزقه اهللا 
فـــــسيح اجلنان وعظم اهللا أجورنا جميعا.. و(إنا هللا 

وإنا إليه راجعون).

وداعًا ألمير 
بحجم العالم

بقلم الشيخة حصة احلمود السالم احلمود الصباح



اخلميس ١ اكتوبر ٢٠٢٠
85 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

دستور الكويت.. 
حصننا

ألم وأمل

د.هند الشومر

هكذا يســير قطار احلياة إلى آخر املطاف، ليتوقف عند 
محطتــه األخيرة األبدية، ليترجل راكبــه فيعرج إلى بارئه 

ليجزاه اجلزاء األوفى.
هكذا ترجل املغفور له بإذن اهللا، صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بعد محطات كثيرة، مليئة باإلجنازات 
والتحديات واآلالم، في الداخل وفي محيطه اإلقليمي والعاملي.
لم يكل ولم ميل وهو يجــول ويصول، ليخمد نار هذا 
اخلالف، ويقرب بني أولئك اخلصوم، ويغيث امللهوف بالكوارث، 
ويشبع اجلوعى احملرومني، ويرمم بيوت املظلومني.. وباسم 
الكويت والكويتيني، حتى أســبغ عليه العالم تسمية «قائد 

اإلنسانية».
مترس شــعب الكويت علــى الدميوقراطية حتى بالغوا 
بالنقد املرير، حتى خالهم الغريب أنه بالنكوص على بلدهم، 
لكنهم كلهم فاجأوا العالم باحلب العظيم لرمز وطنهم الشامخ 

ألميرهم، وأجمعوا على الوفاء له في حله وترحاله.
حتــى القادة من األحزاب اخلارجية وزعماء البالد الذين 
لطاملا كالوهم بعض جماعاتنا السياسية، ومنصاتنا اإلعالمية، 
بالتهم والتجريح، لم يقابلوا هذه اإلســاءات إال باملزيد من 
اإلشادات، وتعداد مكارم أخالق سمو الشيخ صباح األحمد، 

والتذكير مبعروف الكويت وأهل الكويت.
ال ننسى دموعه الغالية وهو يترجل نحو مسجد الصادق 
گ، ليتفقد عياله، وكان اجلو اليزال ملبدا بدخان البارود، 
ورائحة املوت، والدماء تشخب من أجساد الشهداء واجلرحى، 
واحلرس اخلاص يرجونه أن يغادر مســرح احلدث اجللل، 

لكنه يواجههم مستنكرا: «هذوال عيالي»!
اليوم نفقده كما يفقــد األيتام أباهم، وال منلك إال لوعة 
القلــب ودموع العيون، وال نقول إال مــا يرضي ربنا، وإنا 

لفراقك يا سمو األمير حملزونون.

فقد العالم العربي واإلســالمي والدولي زعيما عامليا على 
املستوى السياسي واإلنساني، فبوفاة سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، سيفتقد اجلميع قائدا إنسانيا وحكيما عاقال 

ومصلحا سياسيا قلما جتد مثله.
عاش حياته في خدمة العالــم واإلصالح بني املتخاصمني، 
من أي عرق أو دين، فكان وســيط خير بني عدة دول وحكام، 
واستطاع اخلروج بأمان في منطقة متوج بالصراعات السياسية.
اســتوعب نشأة القضية الفلســطينية منذ بداياتها، حتى 
تأسســت منظمة التحرير في الكويت، ومازالت الكويت رائدة 

الدفاع عن املسجد األقصى بشهادة اجلميع.
وكانت له أدوار في حل الكثير من اخلالفات العربيةـ  العربية، 

وأثمرت جهوده توقيع عدة اتفاقيات سالم بينها.
كما ســاهم في جهود وســاطة كبيرة حلل قضية املطالبة 

اإليرانية بالبحرين، وانتهت باستقالل البحرين عام ١٩٧١م.
وشــارك في جهود تسوية الصراع املسلح الذي اندلع بني 
اجليش األردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٧٠م، 
كما سعى عام ١٩٧١م إلى حل النزاع بني باكستان وإقليم البنغال، 
وترأس اللجنة السداســية لتحقيق التوافق لألطراف املتنازعة 

في احلرب اللبنانية األهلية عام ١٩٨٨م.
ورغم االحتالل العراقي الغاشم للكويت عام ١٩٩٠م، وحتريرها 
عام ١٩٩١م، إال أنه لم يخلط األوراق، وانتصر للشعوب البائسة 
دائما، وقدم املســاعدات املالية للشعب العراقي، وأعاد العالقة 
مع دول الضد للم شــمل الصــف العربي املمزق، متحمال كل 

اآلثار السياسية.
وكانت لــه أدوار في اإلصالح بــني دول مجلس التعاون 
اخلليجي وبعض حاالت التجســس بينها، للمحافظة على هذا 
البيت العريق، وبرزت حتركاته املكوكية في اخلالفات السعودية 
ـ اإلماراتيــةـ  البحرينية مع قطر، في أجواء حرجة سياســيا 
وأمنيا وحصار اقتصادي، رغم كبر ســنه ووضعه الصحي، 

وفعال سيفتقده زعماء اخلليج.
نعم.. لقد وضع للكويت موقعا سياسيا على مستوى العالم 

بتحركاته للتقريب بني اخلصوم، وإصالح ذات البني.
أما على املستوى اإلنســاني، فقد كان سباقا في مساعدة 
دول العالم قاطبة إغاثــة وتنمية، حتى جتاوز عدد الدول التي 
قدمت لها الكويت مساعداتها ١٠٠ دولة، استحق على إثرها لقب 
«قائد العمل اإلنساني» من األمم املتحدة، واستضافت الكويت 
في عهده عدة مؤمترات للمانحني لدعم الوضع اإلنســاني في 
سورية لثالث دورات متتالية، إضافة للسودان والعراق، ودعم 
املشاريع املتوســطة للشعوب العربية، والتبرع مبئات املاليني 
من الدنانير، إضافة لعشــرات حمالت اإلغاثة من الفيضانات 

والزالزل واحلروب.
رحم اهللا الشــيخ صباح األحمد أمير الكويت الراحل الذي 
ســتفتقده األمة قاطبة، والذي ترك بصمات سياسية دولية لن 
ينساها أحد، نال على إثرها عشــرات األوسمة، التي هي في 

النهاية باسم الكويت.

بينمــا الدموع لم جتف حزنا 
على رحيل أمير اإلنسانية املغفور 
له بإذن اهللا تعالى الشــيخ صباح 
األحمد، وقبل أن يوارى جســده 
الثرى، فإن العالم كله كان ينظر 
ليرى كيف سيمأل  الكويت  نحو 
الفــراغ وكيف ســتتعامل هذه 
الدولــة الصغيرة مع هذا احلدث 
اجللل. وذهب احملللون بعيدا في 
اجتهاداتهم ونســي اجلميع أننا 
مؤمنون بقضاء اهللا وقدره وأنه 
سبحانه ال إله إال هو احلي القيوم، 
إننا مؤمـنون بــاملوت واحلــياة 

وال يوجد حتصني ضد املوت. 
ومن ثم فإن إمياننا باهللا تعالى 
يقوي العزمية عند اخلطب اجللل 
برحيل أمير اإلنســانية، ونسي 
احملللون أن للكويت دستورا ينظم 
انتقال السلطة بسالسة ويسر من 
خالل مبايعة ولي العهد أميرا للبالد، 
بعد أن متت مبايعته من قبل وليا 
للعهد. أي أن إرادة األمة هي من 
للدســتور  اختارت األمير وفقا 
ثم بعد ذلك أدى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد القسم 
الدستوري أمام مجلس األمة وبدأ 
في ممارسة مهامه الدستورية خير 

خلف ألحسن سلف. 
وبالرغم مــن التحديات التي 
الفترة  الكويت في هذه  تواجهها 
الدقيقــة فإننا علــى ثقة من أن 
صاحب الســمو الشــيخ نواف 
األحمد سيواصل القيادة احلكيمة 
لسفينة الوطن وسط بحار عالية 
األمواج، حيث ان مسيرة سموه 
لعدة وزارات  للعهد ووزيرا  وليا 
من قبل وما عرف عنه من مهارات 
القيادة ورجاحة العقل والتواضع 
الشعب جتعل كل  والتواصل مع 
أبناء الوطن يثقون في أن مسيرة 
التقدم والرخاء والعزة للوطن الغالي 
لن تتوقف ما دمنا على قلب رجل 
واحد ونلتف بإخالص خلف أميرنا 
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الذي نتطلــع إليه جميعا، ونقول 
لألشــقاء واألصدقاء اطمئنوا إن 
الكويت بخير ويحكمها دستور 
ينظم بدقة إجراءات انتقال السلطة 

التي مصدرها الشعب.

وقلب ميأله السالم من أجل السالم.
خســرنا اليوم «قائد اإلنســانية»، 
غرســت في نفوس أهل الكويت احملبة 
والعطــاء، فأصبحت الكويــت بك بلد 
السالم، فرحمة اهللا عليك يا قائد السالم 

واإلنسانية.
ال توجد كلمــات تكفي للتعبير عن 
احلزن الشديد الذي ميأل قلوبنا لفقدان 
العربي،  للكويت وللعالم  شعلة احلكمة 
فإن كنت قد رحلت باجلســد فأعمالك 
باقية للخلود، وحبنا باق بقدر ما أحببت 

وأعطيت.
مسك اخلتام: رحمك اهللا يا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وعظم اهللا 
أجرنا بك، ونشكر كل من تقدم بالتعازي 

للكويت بوفاة قائد اإلنسانية.

الراحــل أخيه وكل أهله حواليه على 
بركة اهللا مجراها ومرســاها للخير 
القادم). والنزال بهاجس األحزان لفراق 
حاكمنا، فارس ترجل عن صهوة جواده 
التالي  ليتســلّم حاكمها ومحكومها 
أمانتها بــذات الروح العالية وأمانتها 
العظيمة بقسم قاطع عظيم لن تضيع 
بإذن اهللا بصماتها إخالصا ووفاء ملا 
نادى لها وبها أميرها الراحل بو ناصر 
طيب اهللا ثراه، جنة اخللد مثواه، تقلد 
مهامها بوفيصل بكل محبة واقتدار 
الصاحلني، لتأدية األمانة مبشيئة اهللا 
وبركاتــه ملالمح عطاء ومتيز وصايا 
راحلها الغالي ورجال حكمها وحكومتها 
لقطع دابر غير املخلص لتلك األمانة 
الربانية العظيمة لتحتل الكويت الغالية 
البروز والفوز  سابق والحق مواقع 

بإذن اهللا سابقها والحقها.
عظم اهللا أجر اجلميع بهذا املصاب 
العطاء  اجللل وقدوم رائــده لرحلة 

واألمل (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

أما في اجلانب اخليري واإلنساني، 
فيكفينا فخرا أن «بابا صباح» رحمه اهللا 
تعالى قائد لإلنسانية، واأليادي الكويتية 
البيضــاء طالت أصقاع العالم، وقوافل 
اخلير والعطاء الكويتية وجلت كل باب 
وحطــت رحالها في كل البقاع مبباركة 
سامية من األمير الراحل، وحب اخلير لم 
نتعلمه في املدارس بل رضعناه مع حليب 

أمهاتنا وتوارثناه عن اآلباء واألجداد.
عجزت النســاء أن تلد مثل الشيخ 
صبــاح األحمد، عملة نــادرة وبصمة 
مشرفة على جبني التاريخ. يوم الثالثاء 
احلزين ترجل فارس اإلنسانية عن صهوة 
احلياة، تاركا خلفه إرثا كبيرا من البذل 

واحلب والعطاء.
إن العني لتدمــع وإن القلب ليحزن 
وإن الشعب الكويتي لفراقك يا شيخنا 

صباح األحمد حملزنون. 
اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأسكنه 
فسيح جناتك، وثبته عند السؤال، واجعل 

قبره روضة من رياض اجلنة.
واجمعنا معــه ووالدينا بالفردوس 

األعلى.

التي تدق أجــراس الذكرى في الكويت 
والعالم بأكمله عندما قلت: «هذوال عيالي».

خسرنا اليوم «حكيم األمة»، ليس فقط 
في الكويت بل العالم بأكمله، عقل وحكمة 

وذات الرقم معكوســا ٩٢ عاما رحلة 
عمره حتى إعالن وفاته (كما الحظها 
أرقاما زميلنا وأخونــا الوفي عادل 
الزواوي بتعزيته لألمة بوفاة قائدها 
وقدوم ولي عهدها أميرا لها حضرة 
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح تكملة مسيرتها، باسم 
اهللا خير خلف خلير سلف، أحبه خالقه 
وحبب عباده فيه، ببصمات وتوصيات 

والصديقة، لم يتــوان حلظة في جبر 
العالم  اخلواطر والقلوب املكســورة، 
بأسره شاهد على مساعيه احلثيثة في 
رأب الصدع وحل اخلالفات والتوسط 
بني األطراف املعنية لتسوية النزاعات، 
كان همه األكبر وحدة الصف الكويتي 

والعربي واإلسالمي.
وبفضل اهللا عز وجل ثم بفضل حكمة 
أمير الديبلوماســية، رحمه اهللا تعالى، 
اســتطاع أن يوطد العالقات الكويتية 
اخلارجية على املستويني العربي والعاملي، 
للكويت ثقل سياســي ورأي  ليصبح 
أن  التاريخ تشــهد  يحتذى، صفحات 
الكويت سباقة في نبذ اخلالفات ونشر 

السالم ومحاربة اإلرهاب في العالم.

«اإلنسان واإلنسانية»، وها نحن اليوم 
نكتب عن قائد اإلنسانية ونرثيه بسطور 
مقالتنا: خسرنا اليوم «األب» الذي احتضن 
اجلميع دون تفرقة، لن ننسى جملتكم 

وأفراحا تربع على كل مواقعها، قائد 
متتع بخبــرة وحنكة وجنح في كل 
مهامها طوال تواريخها العميقة القدم، 
ومحدودة الزمن، لم يكل، ولم ميل في 
تكليفه لها وبها، فهو فارسها وشجاع 
بدايتها ونهايتها هذا هو ســر محبة 
صاحب السمو الراحل عن دنيانا يوم 
٢٩/٩/٢٠٢٠م وتاريخ والدته كان ٢٩ 
ويوم تسلمه كرسي احلكم ٢٩ يناير، 

وبفضل اهللا عــز وجل ثم بحكمته 
وقيادته الرشيدة ورؤيته الثاقبة استطاع 
أمير اإلنسانية أن يقود سفينة الكويت 
إلى بر األمان، متخطيا الصعاب ومتجاوزا 
كل األزمات، وبفضل اهللا متكن الشيخ 
صباح األحمد أن يقفز بالكويت قفزات 
تنموية، ويحقق إجنازات مضيئة يتحدث 

عنها القاصي والداني.
وبكل فخر نال والدنا الراحل لقب أمير 
اإلنسانية، ناله عن استحقاق وجدارة، 
وطرزه بأفعال الرجال ومروءة األبطال، 
ذاع صيتــه وحبه للخير في كل أرجاء 
املعمورة، وترك أثرا طيبا في كل مجلس 
ولقاء، كان رحمه اهللا تعالى ســباقا في 
إصالح ذات البني بني الدول الشــقيقة 

قائد اإلنسانية صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد اجلابر، رحمه 
اهللا وأسكنه فســيح جناته، تولى أول 
مسؤولية في عام ١٩٥٤ وكان يبلغ من 
العمر ٢٥ عاما، تولى منصب أول وزير 
إعالم بالكويت، كان ومازال منارة للثقافة 
واإلعالم ليس فقط في الكويت بل منارة 
الثقافة اخلليجية، فهو من أسس املعاهد 
الفنية والثقافية واملوسيقية. تولى منصب 
وزير اخلارجية على مدار أربعني عاما، 
ثم أصبح رئيــس الوزراء خالل الفترة 

من عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦.
في عام ٢٠٠٦ أصبح أميرا للكويت، 
أكثر من ٦٥ عاما مــن العطاء للكويت. 
واألمة العربية واإلسالمية. حقق الكثير 
من اإلجنازات في مختلف املجاالت وأهمها 

بسم اهللا الرحمن الرحيم: (يا أيتها 
النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي) ڈ.
نعم نرددها كمــا وردت بالهدي 
الرباني العظيم لندرك أن املوت حق 
واحلياة فانية، وكذلك للهدي النبوي 
احلليم كما ورد بحجة الوداع موجهة 
لكل األسماع مختصرها ال نأخذ من 
دنيانا بعد الرحيل سوى العمل الصالح 
وحسن العزاء للعمل الصالح والبصمة 
الوفية، والسمعة الصادقة ما بني البشر 
حاكما ومحكوما، هذا هو الذي يدوم 
رغم الصخب وكثافة الهموم املصاحبة 

لنا كل ساعة.
وكل يــوم رصيدها احملســوب 
العطرة  الصالح والذكــرى  العمــل 
للحاكم واحملكوم نكررها مع فاجعة 
خبر وفاة والد وقائد، ومرشد، وأمير 
ديرتنا الغالية ومن عاصرها وعمرها 
بابتسامة الرضى لكل حاالتها أتراحا 

أزف الرحيل واتشحت البالد بالسواد، 
وانفطرت قلوب العباد، وناح احلمام على 
األسطح واجلدران، وانطفأت السرج في 
الطرقات والفرجان، فجعت القلوب وسالت 
الدموع علــى اخلدود على فراق الوالد 
احلنون سمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا تعالى وأسكنه فسيح جناته.

فقدت األمة بطال من أبطالها، رجل 
دولة من الطراز األول، ورمزا من رموز 
اإلنســانية، مارس السياسة باحتراف 
وتصدر احملافل الدولية بجدارة، ودافع 
عن القضايا العربية والدولية بشــرف 
وأمانة، كره اخلداع واملكر السياســي 
واللعب حتت الطاولــة، كان رحمه اهللا 
تعالى قدوة حسنة في لم الشمل وتوطيد 

العالقات.
«هذوال عيالي».. كلمات صادقة نابعة 
مــن القلب نطقها ورددها والد اجلميع 
«صباح اخلير» رحمه اهللا تعالى وأسكنه 
بأفعاله اخليرة وسيرته  فسيح جناته. 
الطيبة دخل التاريخ من أوســع أبوابه، 
تتناقلها األجيال  فترك بصمة مشرفة 

عبر السنني واأليام. 

إن مآثر سموه رحمه اهللا ال تعد وال حتصى ولو حاولنا جمعها 
وحصرها الحتجنا ملجلدات ضخمة، ان ما فعله مع وطنه وأبناء 

رحل أمير الديبلوماسية وأمير اإلنسانية، رحل الرجل الذي 
شــهد له العالم باحلكمة والعطف والرحمة ونصبه قائدا للعمل 
اإلنساني من خالل ما قدمه لدول العالم وشعوبها املتضررة من 
الكوارث واألزمات واحلروب، لقد صدم العالم أجمع وخصوصا 
الدول العربية واإلســالمية بوفاة ســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - رحمه اهللا - احلاكم اإلنسان الذي حمل معه طوال عمله 
بالشأن العام هموم األمة وعاش خاللها كل التحديات والصعاب 
واستطاع أن يصلح بني الكثير من األطراف املتخاصمة ويعالج 

آثارها املتراكمة مع الوقت.
في كل عمل شغله سمو األمير الراحل كانت له فيه بصمات 
ثابتة وراسخة تسير عليها األجيال املتعاقبة وجتعلها منهاجا له. 
اخلبرة الطويلة التي كان يتمتع بها سموه أعطته املساحة الكافية 
ونوعا من املرونة في كيفية التعامل مع األحداث واألزمات الطارئة 

داخليا وخارجيا واهمها التسامي على اجلراح.

شعبه في الشــهور األخيرة من حياته عندما اجتاح العالم وباء 
كورونا لم يقم به أي حاكم في مشرق األرض أو مغربها، عندما 
أمــر بتوفير كل االحتياجات للناس واحلفاظ على صحتهم ولم 
يفرق بني مواطن ومقيم، صرف املليارات وســخر كل اجلهود 
ملواجهة هذا الوباء وحماية الناس منه، في الوقت الذي فشــلت 
فيه الكثير من الدول الكبرى والعظمى في حماية مواطنيها الذين 
ينظرون إليها ويتطلعون إلجراءاتها للنجاة من املوت واملرض، 
لم ينتظر سموه أن ننظر إليه بل هو من نظر إلينا وحافظ على 
وطنه وشعبه، ولم ينس أبناءه في اخلارج من الطلبة واملرضى 
والسياح، فقد أمر بأكبر عملية إجالء في التاريخ وحرك أساطيل 

الطائرات، ولم تغمض له عني إال بعد عودتهم جميعا.
خسارتنا كبيرة ومصابنا عظيم بفراقك يا والدنا وقائدنا، نسأل 
اهللا أن يلهمنا الصبر، ونسأله جلت قدرته أن يرحمك برحمته وان 
ينزلك منازل الشهداء والصديقني. (وإنا هللا وإنا إليه راجعون).

م. ٣٦

«هذوال عيالي» 
وهذا أبونا

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

آن األوان

سيفتقد العالم 
زعيمًا بوفاة 

الشيخ صباح
د.عصام عبداللطيف الفليج

نقش القلم

ال نقول وداعًا 
بل إلى اللقاء

يا «صباح العطاء»
محمد عبداحلميد الصقر

نظرة ثاقبة

أزف الرحيل..!

@ ebtisam _ aloun ابتسام محمد سعود العون

كلمات

قائد 
اإلنسانية.. 

فارس ترّجل
zaben٩٠٠@hotmail.com زبن حمد البذال

محلك سر

٦٥ عامًا
من العطاء

Nermin-alhoti@hotmail.com د.نرمني يوسف احلوطي

إن العني لتدمع وإنا على فراقك يا سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حملزونون، لن ننسى دورك وجهودك العظيمة إقليميا 
ودوليا في تعزيز األمن والســالم وســيرتك احلافلة بالعطاء 
واإلنســانية ومنحك لقب «قائد العمل اإلنساني» في معاجلة 
األمور الشــائكة بأهدافك السامية من أجل الوصول إلى األمن 
واالســتقرار ودورك الكبير باملساعدات اإلنسانية لكثير من 
دول العالم املنكوبة والالجئني واملشردين.  في عهدك أجنزت 
الكثير من املشــاريع املهمة داخل الكويت بهدف نهضة البالد 

وإسعاد البشرية. 
اللهم ارحم سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد واغفر 
له وجتاوز عنه واغسله باملاء والثلج والبرد ونقه من اخلطايا 

كما ينقى الثوب األبيض من الدنس. 
اللهم ارحمه ووسع منازله في الفردوس األعلى وفي جنته 

ونعيمه.

بوضوح

قائد العمل 
اإلنساني

wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم



ابتسامتهم غايتنا

مخيمات إبصار في تشاد

محمد السبع ملحم امللحم

عمر الثويني

إبراهيم اخلارجي

.. وفي كمبوديا مخيمات إبصار في باكستان

اخلارجي وامللحم والسبع كوادر وطنية جديدة
 ضمن اإلدارة التنفيذية في «مستشفيات الضمان»

«النجاة اخليرية» تستعد إلطالق حملة «إبصار ٤»

أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الصحــي عن تدعيم جهازها التنفيذي 
بتعيينات جديدة على مستوى اإلدارة 
العليــا وذلك في إطار اســتراتيجيتها 
الستقطاب الكفاءات الوطنية للمشاركة 
في قيادة الشــركة في املرحلة املقبلة، 
حيــث تعمــل ضمــان على اســتكمال 
منظومتها للرعاية الصحية في القريب 

العاجل.
فقــد مت تعيــني إبراهيــم اخلارجي 
مديــرا إلدارة املشــتريات واملخــازن 
ومتتــد خبرته إلى ٣٥ عاما في القيادة 
والتوجيه ألنشطة املشتريات واملوارد 
والشــؤون التجاريــة ضمــن القطاع 
النفطــي في الكويت، وســوف يتولى 
التخطيط وتنفيذ استراتيجية الشركة 
في اإلمدادات واحلصــول على املوارد 

الالزمة واالستخدام األمثل لها.
كما مت تعيني ملحم امللحم مديرا إلدارة 
الشــؤون القانونية وااللتــزام بخبرة 
مهنيــة توازي ٢٥ عاما على مســتوى 

اإلدارة العليا في العديد من القطاعات في 
الكويت مثل التأمني والفنادق والتشريع 
القانوني والسياحة والبنوك وسيتولى 
التخطيــط االســتراتيجي والتنفيــذ 
لإلشــراف ومراجعة جميــع ما يتعلق 

باملوضوعات القانونية في الشركة.
وكذلك مت تعيني محمد السبع مديرا 
إلدارة التدقيــق الداخلي مــع امتالكه 
خلبــرات متنوعة على مــدار ٢٠ عاما 
في مجموعة مــن املجاالت مثل النفط 
واالستثمار واالتصاالت والبنوك على 
مستوى اإلدارة العليا وسيتولى تطوير 
تقييم وحتســني فاعلية عمليات إدارة 

التدقيق والرقابة واحلوكمة.
ومنذ تأسيســها عام ٢٠١٥، تعتبر 
شــركة مستشــفيات الضمان الصحي 
«ضمان» مؤسســة الرعايــة الصحية 
األولى من نوعها في الشــرق األوسط 
التي تعتمــد على نظام الشــراكة بني 
 «PPP» القطاعني احلكومــي واخلاص
وذلك بناء على الرغبة األميرية السامية 

ضمن خطة التنميــة الوطنية ورؤية 
«كويــت جديدة ٢٠٣٥». تتولى ضمان 
تأسيس منظومة صحية متكاملة تشمل 
برامج التأمني الصحي وإنشاء وتشغيل 
شبكة من مراكز الرعاية الصحية األولية 
واملستشــفيات تغطي جميــع مناطق 
الكويت مع تطبيق أفضل املمارســات 
املهنية لتحقيق التنمية املستدامة في 
الرعاية الصحية واالستثمار في البنية 
التحتية للقطاع الصحي بناء على أفضل 
املعايير العاملية لتوظيف أكثر من ٦ آالف 
من ذوي الكفاءة العالية في القطاعات 

الطبية واإلدارية. 
وتنقسم الشــراكة في ضمان فيما 
بني اجلهــات احلكومية ممثلة بالهيئة 
العامة لالســتثمار واملؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية بنســبة ٢٤٪، 
والشــريك االســتراتيجي مــن القطاع 
اخلاص بنسبة ٢٦٪، ومت تخصيص ٥٠٪ 
من أســهم الشركة لطرحها للمواطنني 

الكويتيني عبر اكتتاب عام.

أفاد رئيس قطاع املوارد 
العامة واإلعالم  والعالقات 
بجمعية النجاة اخليرية عمر 
يعقوب الثويني عن تنفيذ 
اجلمعيــة حلملــة «ابصار 
٤» فــي الفترة مــن ٢ إلى ٨ 
أكتوبر املقبل، وذلك تزامنا 
مع اليــوم العاملي لإلبصار 
والــذي يصــادف اخلميس 
الثاني من أكتوبر من كل عام.
الثوينــي: تهدف  وتابع 
النجاة اخليرية من خالل هذه 
احلملة إلى بناء مستشــفى 
«إبصــار» لفحــص وعالج 
العيون بجمهورية  مرضى 
تشاد، وذلك ضمن مشاريع 
النجاة اخليرية التي ترمي 
الى حتقيق التنمية املستدامة 
املواكبة ألهداف األمم املتحدة 
في تقدمي الرعاية الصحية 
والعــالج حتت شــعار «ال 

للمرض».
وبني الثويني أن الغرض 
مــن تنظيم احلملــة للعام 
الرابع على التوالي هو وجود 
شــريحة كبيــرة قد ضعف 
بصرهــم بســبب األوضاع 
الصحية في مختلف الدول 
الفقيــرة وخصوصا الدول 
األفريقيــة، مــن املصابــني 
بأمراض العيون، والبد من 
إقامة مثل هذه املؤسســات 

الصحية لعالجهم.
وقــال الثوينــي: نرحب 

بناء مستشفى عيون في تشاد ضمن حتقيق التنمية املستدامة للشعوب الفقيرة

بــكل من يرغب في التطوع 
معنا لدعم احلملة أو التبرع 
لها من األفراد أو املؤسسات 
وميكنهــم االتصــال علــى 
اخلط الساخن، او من خالل 
(WhatsApp ١٨٠٠٠٨٢) أو عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
 (alnajatorg@) على حساب
أو زيارة أفرع جمعية النجاة 

اخليرية.
وختم الثويني بحديث 
النبــي ژ: «أحــب الناس 
إلــى اهللا أنفعهــم، وأحب 
األعمــال إلى اهللا عز وجل 
سرور تدخله على مسلم، 
أو تكشــف عنــه كربة، أو 
تقضي عنه دينا، أو تطرد 
عنه جوعا، وألن أمشي مع 
أخي املسلم في حاجة أحب 
إلي من أن أعتكف في املسجد 

شهرا».

اليحيا: خطة تطبيق اإلعفاءات على أمالك الدولة 
تعكس رؤية واقعية وعدالة في التطبيق

صرح أمني السر ورئيس 
جلنة االستثمار في جمعية 
مشــرف التعاونيــة معــاذ 
اليحيا بأن خطة الشــؤون 
اخلاصــة  االجتماعيــة 
باإلعفاءات او تخفيض القيمة 
اإليجارية للمتعاقدين بحق 
االنتفــاع بأمالك الدولة امنا 
جاءت من نتاج القياس على 
أرض الواقع ومطالبات إدارة 
اجلمعيات وللوقوف بجانب 
األفرع املستثمرة، حيث مت 
فيها مراعاة التدرج حســب 
التــي مت فيهــا  املتغيــرات 
احلظــر ســواء اجلزئــي او 
الكلي وكذلك نوع النشاط، 
إذ ان بعض األنشطة تأثرت 
بشــكل كامل وأخرى بشكل 

اجلزئي من تاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ 
الى ٢٠٢٠/٥/٩:

إعفــاء ٥٠٪ لألنشــطة  (أ) 
املسموح لها بالعمل.

(ب) إعفاء ١٠٠٪ لألنشــطة 
غير املسموح لها بالعمل.

٭ املرحلــة الثانية: مرحلة 
احلظــر الكلــي مــن تاريخ 
٢٠٢٠/٥/١٠ إلــى ٢٠٢٠/٥/٣١ 

اعفاء كل األنشطة ١٠٠٪.
٭ املرحلــة الثالثة: مرحلة 
احلظــر اجلزئــي والعودة 
إلى العمل من ٢٠٢٠/٦/١ إلى 

:٢٠٢٠/٨/٣٠
إعفــاء ٥٠٪ لألنشــطة  (أ) 

املسموح لها بالعمل.
(ب) إعفاء ١٠٠٪ لألنشــطة 

غير املسموح لها بالعمل.

الرابعــة: مــن  ٭ املرحلــة 
٢٠٢٠/٩/١ يتــم دفــع القيمة 
اإليجارية كاملة لكل األفرع 
املســتثمرة فــي اجلمعيات 

التعاونية.
اجلمعيــات  وتلقــت 
عــام  بشــكل  التعاونيــة 
وجمعية مشرف بشكل خاص 
وأصحاب األنشــطة اخلبر 
بترحيــب شــديد ووجدت 
فيه تقسيما عادال لإلعفاءات.
واختتــم اليحيــا بــأن 
إدارة اجلمعية تقف دائما 
في صف املستثمرين سواء 
بالتشجيع على االستمرار 
والتطــور فــي نشــاطهم 
التجاري او تذليل العقبات 

التي قد تواجههم.

معاذ اليحيا

جزئي وعليه جاءت اخلطة 
املوضوعــة من قبــل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 

على عدة مراحل:
٭ املرحلة األولى فترة احلظر 

قهوة نسبريسو محايدة للكربون بحلول ٢٠٢٢
تعتبر العمليات التجارية 
لنسبريسو محايدة للكربون 
منذ عام ٢٠١٧ وتلتزم الشركة 
اآلن بتحقيــق احلياد الكامل 
للكربون عبر سلسلة التوريد 

ودورة حياة املنتج.
تلتزم نسبريسو اليوم بأن 
تكون قهوتها، بشقيها للمنازل 
ولألعمال، محايدة للكربون مع 
نهاية عــام ٢٠٢٢. يرتكز هذا 
الطموح اجلديد على أكثر من 
١٠ سنوات من العمل استطاعت 
نسبريسو خاللها أن تخفض 
الكربون وتعوض  انبعاثات 

الباقي باحلراجة الزراعية.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
لنسبريسو غويلوم لي كونف: 
«إن تغير املناخ واقع نعيشه 
ومستقبلنا يعتمد على املضي 
قدمــا وبســرعة فــي حتقيق 
التزاماتنــا جتاه االســتدامة. 
ولذلك نسرع حتقيق التزاماتنا 
جتاه االستدامة لنقدم لعمالئنا 
قهوة محايدة الكربون بحلول 
عام ٢٠٢٢. أي قهوة من أجود 
وأندر أصناف النب من مصادر 
مستدامة. وأعتقد بصدق أن 
أعمالنا وصناعة القهوة ميكن 
أن تكونا قوة للخير في العالم 
من خالل معاجلة هذه القضية 

امللحة».
بعد أن سبق لها أن حققت 
احلياد الكربوني في عملياتها 
التجارية (النطاقان ١ و٢) منذ 
٢٠١٧، سيعالج االلتزام اجلديد 
للشركة االنبعاثات في سلسلة 
التوريــد ودورة حياة املنتج 

(النطاق ٣).
نسبريســو  وســتحقق 
احليــاد الكربونــي من خالل 
التاليــة: تقليــل  املبــادرات 
الكربــون، زراعة  انبعاثــات 
األشــجار في وحــول مزارع 
التي تزود نسبريســو،  النب 
الدعم واالستثمار في مشاريع 

التعويض عالية اجلودة.
الكربون:  انبعــاث  تقليل 
أحد العناصر األساســية في 
رؤية نسبريسو للتخلص من 
الكربون في سلسلة القيمة. 

وتشــمل هــذه املبــادرات 

شــريكتها بــور بروجيكــت، 
مبضاعفــة إمكانيــات زراعة 
األشــجار إلى ثالثة أضعاف 
في البلدان املنتجة للنب مثل 
كولومبيا وغواتيماال وإثيوبيا 

وكوستاريكا.
اإلســراع إلحــداث تأثير 
إيجابــي فــوري (مبــادرات 
ستســتثمر  التعويــض): 
نسبريسو في مشاريع تدعم 
احلفاظ على الغابات وإحيائها 
باإلضافــة إلــى تنفيذ حلول 
الطاقة النظيفة في املجتمعات 

الزراعية.
يعد هــذا االلتزام باحلياد 
الكربونــي جزءا مــن طموح 
االستدامة األوسع الذي سيتم 
اإلعالن عنه في وقت الحق من 
هذا العام: احلفاظ على أنواع 
القهــوة االســتثنائية، وبناء 
نظــام مرن ومتجــدد لزراعة 
القهوة، ودفع ســبل العيش 

املستدامة للمزارعني.
اقتباسات من شركائنا:

صــادق أعضــاء املجلس 
االستشــاري لالســتدامة في 
نسبريســو (NSAB) علــى 
خارطة طريق احلياد الكربوني 

لعام ٢٠٢٢.
جــورج كلونــي، ســفير 

نسبريسو
قال جورج كلوني املمثل 

العاملــي  الشــهير والســفير 
لنسبريســو وعضو املجلس 
االستشــاري لالســتدامة في 
نسبريســو: «إن تغير املناخ 
يحدث اآلن، مما يعني أنه يجب 
علينا جميعا حتمل املسؤولية 
والعمل بسرعة. من الواضح أن 
نسبريسو تتفهم هذا اإلحلاح 
وتضــع كوكبنــا والناس في 
مقدمــة ومحــور اخليــارات 
التــي تتخذها. تســتند هذه 
الطموحات والرؤية إلى التزام 
باالستدامة يشرفني أنني كنت 
مشاركا فيه على مدار السنوات 
السبع املاضية. لقد رأيت إلى 
أي مدى وصلنا في ذلك الوقت 
وأنا متحمس لرؤية األعمال 
اجليدة الذي ميكن لنسبريسو 
أن تقدمها في السنوات العشر 
القادمة». تريستان ليكومتي، 
شريك مؤسس، بور بروجيكت

قــال تريســتان ليكومتي 
لبــور  املؤســس  الشــريك 
بروجيكت وعضــو املجلس 
االستشــاري لالســتدامة في 
نسبريســو: «هنــاك ضغــط 
على جميع الشركات لتقليل 
انبعاثــات الكربــون، وتظهر 
نسبريسو بوضوح إرادة قوية 
ملعاجلة انبعاثات الكربون التي 
تصدر عن عملياتها من خالل 
هذا البرنامج الطموح والنوعي 
احملايد للكربون. بينما نبحث 
جميعا عن االبتكارات التقنية 
التي من شأنها تقليل انبعاث 
الكربــون، أصبــح مــن امللح 
أن تستثمر الشــركات أيضا 
فــي عزل انبعاثاتهــا ملوازنة 
حصتها من الكربون في أسرع 
وقت ممكن. نحــن فخورون 
بدعم نسبريســو على القيام 
بذلك، وزرع ماليني األشجار 
فــي مناطــق زراعــة القهوة 
فــي كولومبيــا وغواتيمــاال 
وإثيوبيــا المتصــاص ثاني 
أكسيد الكربون من اجلو منذ 
عام ٢٠١٤. ســنواصل العمل 
معــا ونضاعف قدرة برنامج 
الكربونــي وجتديد  احليــاد 
النظــم البيئية التــي نعتمد 

عليها جميعا».

الفورية ما يلي:
اســتخدام طاقة مستدامة 
فــي عمليــات نسبريســو: 
نســعى للحصول على ١٠٠٪ 
من حاجتنا للطاقة من مصادر 
متجــددة فــي جميــع متاجر 
نسبريسو وزيادة استخدام 
الغــاز احليــوي فــي عملية 

التصنيع.
إعــادة  توســيع قابليــة 
التدوير ملنتجات نسبريسو 
زيــادة  التغليــف:  ومــواد 
الذي  البالســتيك  اســتخدام 
أعيــد تدويره داخل ماكينات 
نسبريسو واستخدام أملنيوم 
أعيد تدويره وبنسبة كربون 
منخفضــة داخل كبســوالت 

القهوة.
غرس األشجار في وحول 
مــزارع الــنب: مع االســتمرار 
في االســتثمار فــي الطبيعة 
وبنــاء نظام زراعــي متجدد 
تعد األشــجار أفضل طريقة 
المتصاص الكربون من الغالف 
اجلــوي، فزراعــة األشــجار 
تقــدم الظل الالزم لتحســني 
محصــول  وكميــة  جــودة 
الــنب، كمــا تســاعد اجلــذور 
أيضــا على حماية التربة من 
التآكل واالنهيارات األرضية 
وتعزز جتدد التربة. ستقوم 
نسبريســو بالتعــاون مــع 

إطالق «بل آند روس» في عالم بهبهاني للساعات
تألق «٣٦٠ الكويت» بحفل 
راٍق أقامته شركة عالم بهبهاني 
للســاعات لإلعــالن عن بدء 
شــراكتها مع رائدة الساعات 
السويســرية الشــهيرة «بل 
آند روس» التي انضمت إلى 

مجموعة وكاالتها املتميزة.
آنــد روس»،  ودار «بــل 
العاملــة التجارية الرائدة في 
عالم صناعة الساعات املالحية 
التي تشتهر بساعتها األيقونة 
مربعة الشكل BR٠٣ املصممة 
للعمل مع احملترفني في أقسى 
الظروف والبيئات، تكشــف 
اآلن عن مجموعة الســاعات 

BR٠٥ اخلاصة بها.
ويتميز هذا املوديل اجلديد 
بطابع عصري صارم من حيث 
املظهــر وامللمس، في ملســة 
وفــاء إلــى شــعارات املاركة 
املتمثلة في الوضوح واألداء 
الفائــق واالعتمادية والدقة. 
وجتمع خطوط علبة الساعة 
بني شــكلي املربــع والدائرة، 
الهندسية  وهما من األشكال 
األساســية التي تشكل جزءا 
من هويــة دار بل اند روس. 
ويتخطــى تصميــم املوديل 
BR٠٥ حــدة الشــكل املربــع 
ويفوق شكل الدائرة املتقن، 
محــددا شــخصيته اخلاصة 
املستقلة. ويســتمد أسلوبه 
املفعم بالثقة، طاقته من املدينة 
وإيقاعهــا وثرائهــا. املوديل 
BR٠٥ هــو أداة قياس الوقت 

للمستكشفني العصريني.
 BRوينتمــي املوديــل ٠٥
إلى عائلة ساعات ذات علبة 
ســاعة مدمجة: حيث يندمج 

٤٠ مم، واألســطح احلريرية 
الالمعة ذات االســتواء التام. 
إلى احلــواف املصقولة التي 
تبــرز وحتســن مــن مظهر 
األجــزاء املشــتملة عليهــا. 
متتد هذه التشطيبات الالمعة 
واألسطح املصقولة التبادلية 
أيضا على الســوار الفوالذي 

فائق املرونة.
ومت إيالء اهتمام خاص إلى 
قوس املنحنى، إتاحة احملاذاة 
التامة جلميع األجزاء وضمان 
تناغم السوار بسهولة مع أي 

معصم.
تتوفر املجموعة اجلديدة 
أيضا مع سوار مطاطي مضلع، 
كبديل بديع األناقة. يتيح مينا 
الســاعة BR٠٥، بتشــطيبه 
الشــعاعي اخلفيــف مبظهر 
الشــمس، وضوحــا  أشــعة 
فائقــا عنــد قــراءة الوقــت، 

الرمــادي  باللــون  ويتوفــر 
الفضي أو األزرق البحري أو 
األســود الداكن. تكتمل أناقة 
املجموعات اللونية املختلفة 
من خالل موديل آخر، يشتمل 
على مينا هيكلي وآلية حركة 

هيكلية.
بفضــل تصميمها املدمج 
وراحتها الفائقة وتشطيباتها 
 BRاملتقنة، تعتبر الساعة ٠٥
حليفــك املثالــي فــي حيــاة 
عصرية مفعمة بالنشاط. يا 
لها من ساعة كاملة األوصاف، 
تفيض بالقوة واألناقة، ولم 
ال، فهي أحدث حتف الساعات 
الرجاليــة من بــل آند روس 
بقــوام منحوت جــذاب، إنها 
الساعة املثالية لرجل اجتماعي 
يعشــق جدا حتديات احلياة 
العصرية ويتحكم في وقته 

ومصيره.

لقطة تذكارية خالل احلفل

السوار مع علبة الساعة إبداع 
قطعة فنية موحدة. وعن ذلك 
يقول املؤسس املشارك لدار 
بل آنــد روس ومدير اإلبداع 
فيهــا Belamich Bruno: «هذا 
االنصهار والتكامل بني علبة 
الســاعة والسوار  ال يتناغم 
فقط مــع الهويــة الظاهرية 
للماركة، بل ميد الساعة ببعد 
آخر جديد: تشكل فيه الوصلة 
األولى جزءا من علبة الساعة. 
هــذا النوع مــن التصميمات 
يعود إلى حقبة السبعينيات، 
وعند تبني دار بل اند روس 
لهــذا املفهوم، تكون النتيجة 
شكل جرافيكي مذهل وعصري 

في آن واحد».
التشــطيبات  وتلفــت 
الفاخرة للموديل BR٠٥ األنظار 
من الوهلة األولى، من الشكل 
الزاوي لعلبة الســاعة قطر 

قص شريط احلفل في «عالم بهبهاني للساعات» في «مول ٣٦٠»
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 «FinFirst» ع اتفاقية تعاون مع «بوبيان» يوقِّ
لعرض منتجاته وخدماته الرقمية

أعلن بنــك بوبيان عن 
توقيع اتفاقية شــراكة مع 
 FinFirst Capital شـــــركة
املتخصصــة فــي تقــدمي 
خدمــات التقنيــة املاليــة 
والتــي طرحــت مؤخــرا 
FinFirst للخدمات  تطبيق 
املاليــة، وذلــك فــي إطار 
استراتيجية البنك للتعاون 
مع الشــركات الناشئة في 
مجال التكنولوجيا الرقمية 

لتقدمي أفضل اخلدمات.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مساعد املدير العام ورئيس 
االبتــكار والشــراكات حمد 
الفوزان إن اتفاقية الشراكة 
مع تطبيق FinFirst تتماشى 
البنــك  مــع اســتراتيجية 
باالســتثمار فــي تطــورات 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
التــي تســاند  واخلدمــات 
منو هذه الصناعة، مشــيرا 
الشــراكة  هــذه  أن  إلــى 
ستســمح لبوبيان مبواكبة 
آخــر التطورات فــي مجال 
املالية وذلك  التكنولوجيــا 
لتحفيز بيئة األعمال ودعم 
املشاريع والشركات الناشئة 
املتطلعة للخدمات املصرفية 

الرقمية.
الفــوزان أن  وأضــاف 
إدارة بنك بوبيان رأت منذ 
البداية الطفرة التي يشهدها 
املاليــة  قطــاع اخلدمــات 
الرقمية Fintech ما استلزم 
اتخاذ خطوات اســتباقية 

في ظل سعيه الدائم إلى 
مكافأة عمالئه وتقدمي األفضل 
لهــم وحرصه علــى تقدمي 
أفضل اخلدمات والعروض 
لعمالئه ومكافأتهم بجوائز 
تتماشى مع تطلعاتهم، عمد 
بنــك الكويــت الوطني إلى 
إجراء سحب اجلوهرة الربع 
سنوي ملبلغ ٢٥٠٫٠٠٠ دينار، 
وذلــك بحضــور ممثل عن 
وزارة التجــارة والصناعة، 
إلى جانب ممثلي بنك الكويت 
الوطني وبحضور ممثل عن 

شركة «ديلويت» العاملية.
وقد قــام البنــك بإجراء 
السحب الذي مت نقله مباشرة 
عبر حســاب بنــك الكويت 
الوطني على إنستغرام، ومت 
خالله اإلعالن عن فوز طارق 
خالد محمد النصراهللا مببلغ 

٢٥٠ ألف دينار. 
وخالل شهر سبتمبر فاز 
باجلوائز األسبوعية بقيمة 
٥٠٠٠ دينــار كال من: نوفه 
خلــف عبــاس، رانيا مطيع 
سعدون صهيون، حامد أمني 
عبدالرحمن العوضي، زينب 

محمد عريان.
عمــالء  ويدخــل  هــذا، 
فــي  تلقائيــا  اجلوهــرة 
الســحب على جوائز بقيمة 
٥٠٠٠ دينار أسبوعيا و١٢٥ 
ألف دينار شهريا واجلائزة 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
ربع سنويا، حيث إن كل ٥٠ 
دينارا يقوم العميل بإيداعها 
في حساب اجلوهرة متنحه 
فرصة ليكون الفائز التالي.
ويبلغ احلد األدنى لفتح 
حساب اجلوهرة ٤٠٠ دينار 
واحلد األقصى للمبلغ الذي 
ميكــن االحتفــاظ بــه فــي 
احلساب هو ٥٠٠ ألف دينار، 

من مقارنة اخليارات بينهم، 
ما يسهل عليه اإلملام التام 
مبميزات كل خدمة لكل بنك 

على حدة.
وأكــد أن هذه الشــراكة 
ستســهم في زيادة قنوات 
البيــع الرقميــة لــدى بنك 
بوبيــان، حيث تعد جتربة 
سهلة وعالية اجلودة متكن 
األفراد من خاللها ملعرفة ما 
ينفرد بتقدميه بنك بوبيان 
مــن خدمــات مع الســرعة 
واإلجناز في تقدمي وتنفيذ 
املعاملة إلكترونيا على مدار 

الساعة.
من ناحيتها، أعربت أفراح 
احلبيل، الرئيس التنفيذي 
 FinFirst للعمليات في شركة
Capital عن سعادتها مبثل 
هذا التعاون مع بنك بوبيان 
الرائد في مجــال اخلدمات 
املصرفية الرقمية بالكويت، 
 FinFirst حيث يعد تطبيق
نقلــة نوعيــة فــي مجــال 
اخلدمــات املالية من خالل 
منح عمالء البنوك الفرصة 
للوصول الى خدمات البنوك 
املالية بطريقة موثقة تتسم 

بالسهولة والسرعة.
احلبيــل  وأوضحــت 
يتيــح  التطبيــق  أن 
للعمــالء العديد من املزايا 
واخلدمات دون فــــــرض 
أي رســوم عليهم مثــــــل 
التــي  عــرض اخلدمــات 
البنوك ومقارنة  تقدمهـــا 

ما نعتبره ركيزة أساســية 
في ســعينا ملنحهم جتربة 
مصرفية متميزة والتي نعمل 
على إثرائها باستمرار، وميثل 
حســاب اجلوهرة أحد أهم 
التي  املنتجــات املصرفيــة 
نقدمها لعمالئنــا ملا يوفره 
لهم من فرصة للفوز من خالل 
سحوبات أسبوعية وشهرية 
وربع ســنوية، كمــا يعتبر 
وسيلة مهمة للربح واالدخار 
والتخطيط للمستقبل لكافة 

أفراد العائلة.
وأضاف العثمان: نبارك 
الربــع  للفائــز باجلائــزة 
ســنوية، ونذكــر دوما بأن 
فرص الفوز متاحة أمام جميع 

عمالء حساب اجلوهرة. 
وأكمل قائال: نلتزم في بنك 
الكويت الوطني باســتمرار 
مكافأة عمالئنا مبا يتماشى 
مع أمناط حياتهم املتنوعة 
ويحقــق تطلعاتهــم التــي 
نحرص دائما على الوقوف 
عليهــا من خــالل التواصل 
املســتمر معهم عــن طريق 

قنواتنا املتعددة.

املنتجــات بعضها وبعض 
وتقــدمي الطلبــات بجانب 
اســتكمال إجــراءات طلب 
اخلدمات املصرفية بشكل 
متكامل، حيث يقوم العمالء 
بالتسجيل في التطبيق ثم 
إنشاء طلب متويل ويقوم 
التطبيــق بعرض خدمات 
التمويــل املطابقــة لطلب 
العميــل. فيقــوم العميــل 
باملقارنة بني هذه اخلدمات 

والتقدم لها.
ويقوم التطبيق بإرسال 
البنــك املتقدم  الطلب الى 
لــه. وفــي حــال املوافقــة 
على الطلــب، يقوم البنك 
بالتواصــل مــع العميــل، 
فيقوم العميل بزيارة البنك 

الستكمال الطلب.
وأضافت: يتيح تطبيق 
FinFirst ملزودي اخلدمات 
املاليــة أن يكونــوا جــزءا 
من التجربة الرقمية التي 
نشهدها حاليا في السوق 
الكويتي، حيث سيشــكل 
التطبيــق حــال ووجهــة 
شــاملة ومتكاملــة لطلب 
اخلدمات املالية التي تلبي 
احتياجــات العمــالء على 
نحو سريع، بينما ستسهم 
اســتراتيجيتنا فــي منح 
البنوك وشــركات التأمني 
ووكالء السيارات معدالت 
أعلــى مــن التواصــل مع 
العمالء إلى جانب تخفيض 

كلفة استقطاب العمالء.

وأكد العثمان على اتباع 
الســلطات  تعليمــات  كل 
الصحيــة لضمــان ســالمة 
العمــالء والقائمــني علــى 
إجــراءات الســحب والتــي 
يتم تطبيقها منذ العودة إلى 
إجراء ســحوبات اجلوهرة 
التي توقفت قبل أشهر بسبب 
ما تشهده البالد من ظروف 
انتشــار  اســتثنائية جراء 

جائحة كورونا.
ويوفر حساب اجلوهرة 
العديــــــد مــــن اخلدمــات 
واملزايا املتنوعة ومنها بطاقة 
الوطنــــــي للســحب   Visa
اآللــي املجانيــــــة، فضـــال 
عن إمكانية إدارة احلســاب 
من خالل خدمة الوطني عبر 
اإلنترنت وخدمة الوطني عبر 

املوبايل.
الكويــت  ويقــدم بنــك 
الوطنــي منــذ العــام ٢٠١٢ 
مكافآت لعمالئــه من خالل 
األســبوعية  الســحوبات 
والشهرية والربع السنوية 
حلساب اجلوهرة، بجوائز 
تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 

٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار سنويا.
وميكــن فتــح حســاب 
اجلوهــرة بكل ســهولة من 
خالل زيارة أقرب فروع بنك 
الكويت الوطني أو من خالل 
خدمة الوطني عبر اإلنترنت 
وخدمة الوطني عبر املوبايل.
الكويت  ويحرص بنــك 
الوطني على تقدمي مجموعة 
العــروض  مــن  متنوعــة 
واملكافآت واجلوائز التي متتد 
على مدار العام وتتماشى مع 
اهتمامات جميع العمالء، هذا 
إلى جانب تقدمي البنك أفضل 
اخلدمات املصرفية وأكثرها 

تطورا وأمانا.

لالســتثمار في هذا املجال 
وذلك الستيعاب التطورات 
اجلديدة في أسواق اخلدمات 
الرقميــة خاصة مع اجتاه 
العديــد مــن املؤسســات 
للتحول الرقمي الشامل في 
خدماتها في ظل التطورات 
التي شهدها العالم تزامنا 
مع انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد.
الفــوزان أن  وأوضــح 
تطبيق FinFirst يعد سوقا 
مفتوحــا للبنــوك، حيث 
تقــوم البنوك مــن خالله 
بعرض خدماتها ومنتجاتها 
التمويلية وما على العميل 
املهتم مبثل هذه اخلدمات 
إال بالتسجيل على التطبيق 
ليتمكن وقتها من االطالع 
علــى كافة خدمات البنوك 
املعروضة ومن ثم يتمكن 

وفي حال عدم قيام العميل 
بعمليــة ســحب نقــدي أو 
حتويل من حساب اجلوهرة 
خــالل الفترة املطلوبة، فإن 
فرص الفوز تتضاعف مقابل 
كل ٥٠ دينارا في احلساب.

وبهــذه املناســبة، أعلن 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية محمد 
العثمان قائال: نحرص في بنك 
الكويت الوطني على مكافأة 
عمالئنا بشكل مستمر وهو 

«الوطني» يعلن الفائز
بالسحب ربع السنوي حلساب اجلوهرة

مببلغ ٢٥٠ ألف دينار

العثمان: ملتزمون مبكافأة عمالئنا وحتقيق تطلعاتهم من خالل تواصلنا املستمر معهم

الفوزان: االتفاقية تتماشى مع استراتيجية البنك في دعم والتعاون مع الشركات الناشئة

احلبيل: سعداء بالتعاون مع «بوبيان» كرائد في مجال اخلدمات املصرفية الرقمية

حمد الفوزانمحمد العثمان

«البابطني» تفتتح أول معرض لسيارات «نيسان» 
املستعملة واملعتمدة في الكويت

«األهلي» يحتفل بتخريج الدفعة ٢٩ من أكادمييته

أطلقت شركة عبداحملسن 
 ،AABC عبدالعزيز البابطني
الوكيــل املعتمد لســيارات 
نيســان فــي الكويــت، أول 
صالــة عــرض للســيارات 
املستعملة واملعتمدة حتت 
اســم «االختيــار الذكي من 
نيســــــان»، فــي أســواق 

القرين.
الذكي  ويعد «االختيــار 
من نيسان»، برنامجا مبتكرا 
طرحته شــركة الســيارات 
العمالقة، بحيث  اليابانيــة 
يتيح للعمالء شراء سيارة 
نيسان مستعملة ومعتمدة 
اجتــازت جميع االختبارات 
الفنية وامليكانيكية. تتضمن 
هذه االختبارات فحصا دقيقا 
يشــمل ١٦٧ نقطــة، لضمان 
توافقهــا مع أعلــى معايير 
الســالمة واملتانــة والقدرة 
والتحمل. تشــمل مزايا هذا 
البرنامــج ضمانــا ملدة عام 
واحــد/ ٣٠ ألف كلــم (أيهما 
يأتــي أوال)، باإلضافــة إلى 
أهلية السيارة ملدة ٦ سنوات 

البنــك األهلــي  احتفــل 
الكويتــي مؤخــرا بتخريج 
الدفعة التاسعة والعشرين 
من أكادمييــة األهلي، حيث 
قام بتكرمي ١٩ مشاركا أكملوا 
بنجــاح البرنامج التدريبي 
املكثف عبر االنترنت والذي 
استمر لفترة أربعة أسابيع.

وحرصا من البنك األهلي 
على صحة وسالمة الطالب 
واملوظفني في ظل للظروف 
الراهنة، مت حتويل البرنامج 
التدريبي للدفعة التاســعة 
والعشــرين مــن أكادمييــة 
األهلي إلــى منصة تفاعلية 
عبر اإلنترنت، حيث شارك 

أطلقــت أودي الكويــت، 
ممثلة من شركة فؤاد الغامن 
وأوالده للسيارات، لعمالئها 
فرصة امتالك سيارة أودي 
بعــروض شــهر ســبتمبر 
الفريدة من نوعها وميزاتها 
العرض  متنوعــة. ويقــدم 
اجلديــد لعمالء أودي كفالة 
٣ سنوات وخدمة ٥ سنوات 
وخدمة مساعدة على الطريق 
ملدة ٥ سنوات على تشكيلة 
 Aمن املوديالت منها أودي ٣

سلســة وممتعــة ومريحة، 
ستتوافر ســيارات نيسان 
املســتعملة واملعتمــدة في 
صالة عــرض مخصصة مت 
تصميمهــا وجتهيزها وفقا 
العامليــة  ألعلــى املعاييــر 
املعتمدة من قبل الشــركة. 
يتميز كل طراز باملوثوقية 
واالعتمادية، وتسعى العالمة 
التجارية لالبتكار وحتقيق 

األداء العالي.
ومن خالل منح العمالء 

علــى االرتقـــــاء بالتدريب 
إلــى مستـــــويات عاليــة 
الشــباب وتشجيعه  وحث 
على العمـــــل في القطـــاع 

املصرفي.
وقد تناولــت األكادميية 
جوانب متعددة من األعمال 
في املجال املصرفي بشــكل 

من ١١٩٩٩ دينارا، إضافة إلى 
أودي A٦ األنيقة وســعرها 

يبدأ من ١٤٩٩٩ دينارا.

فــإن  اخليــارات،  أفضــل 
«االختيار الذكي من نيسان» 
يجمع بني راحة البال الناجت 
عن التعامل مع شركة رائدة 
في مجال صناعة السيارات 
والقيمــة مقابل املــال الذي 
ســيدفعونه مقابــل شــراء 
املركبة املعتمدة، وتأتي هذه 
الصالة اجلديدة ضمن خطة 
نيسان لترقية جميع صاالت 
عرض وكالئهــا وموزعيها 
على مستوى العالم لتقدمي 
مفهــوم مبتكــر وعصــري 
للتجزئة، والذي مت إنشاؤه 
لتزويد العمالء بتجربة أكثر 
راحة وشخصية. كما توفر 
صالة العرض أيضا منطقة 
اســتراحة وصالــة راقيــة 

للعمالء.
عــرض  صالــة  تقــع 
«سيارات نيسان املستعملة 
املعتمدة» في أسواق القرين، 
شارع ٤٢٠، وتفتح أبوابها من 
الساعة ٨:٣٠ صباحا لغاية 
الساعة ٨:٠٠ مساء من السبت 

إلى اخلميس.

عام مــع تركيز خاص على 
خدمة العمــالء التي تعتبر 
مــن أهــم مكونــات النجاح 
ألي مؤسســة مصرفيــة. 
وقد شهدت أكادميية األهلي 
تخريــج ٦٤٦ متدربــا حتى 
اآلن، منهــم ١٩ طالب خالل 

هذا العام.

يشار إلى أن طرازات أودي 
وأودي ســبورت معروضة 
القيادة  ومتوافرة لتجربــة 
٦ أيــام فــي األســبوع لدى 
الكويــت  أودي  معــرض 
الكائن في منطقة الشــويخ 
الصناعية - طريق اجلهراء 
(شارع البيبسي)، وذلك أثناء 
الدوام الرســمي من الساعة 
٩:٠٠ صباحا حتى الســاعة 
٨:٣٠ مساء، من يوم السبت 

إلى اخلميس.

حتت اسم «االختيار الذكي من نيسان»

أو ١٥٠ ألف كلم، كما تخضع 
لفحص شامل قبيل التسليم 
وســيارة بديلة ملرة واحدة 
ملدة ٥ أيام في حالة حدوث 

خلل ومشاكل واضحة.
وصالة العرض اجلديدة 
ما هي إال شهادة على سعي 
نيســان لتجــاوز توقعات 
العمــالء بتقدميهــا مزايــا 
حصريــة وخدمــة عاليــة 
اجلــودة. ولضمان حصول 
هؤالء على جتربة تســوق 

جميع الطالب في هذه الدورة 
التعليمية بأمان وراحة من 

منازلهم.
ويعتبر االهتمام بالشباب 
الكويتــي من أول اهتمامات 
البنك األهلي الكويتي. فمنذ 
تأسيس أكادمييـــــة األهلي 
عــام ٢٠٠٩، وهــــي تعمــل 

ويبدأ سعرها من ٩٩٠٠ دينار، 
وأودي A٥ كوبيه وسبورت 
باك الرياضية ويبدأ سعرها 

«أودي الكويت» ُتطلق عروض «سبتمبر» املميزة

Aأودي ٦

Aأودي ٣

العرض اجلديد مينح عمالء أودي 
كفالة ٣ سنوات وخدمة ٥ سنوات 

وخدمة مساعدة على الطريق
ملدة ٥ سنوات
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«الداخلية» تتجه إلغالق «قطاع الطرق» باجلهراء

خليجي يّتهم «معلومًا» 
بالشروع في قتله بسالح ناري

محمد اجلالهمة

شــرعت اجهــزة وزارة الداخلية بالتحقيــق في واقعة 
تعرض خليجي إلطالق نار عليه في محاولة لقتله.

وبعد التواصل مع وكيل النائب العام وإخطاره بفحوى 
إفادات املجني عليه، أمر بتسجيل القضية باعتبارها جناية 
وبعنوان شروع في القتل وحيازة سالح ناري بدون ترخيص.

وبحســب مصدر امني فــإن خليجيا مــن مواليد ١٩٩٤ 
قال انه وخالل تواجده مقابل مطعم شــهير مبنطقة تيماء 
فوجئ بشخص يعرفه وبينهما خالفات سابقة بأن اقترب 

منه واطلق عدة اعيرة نارية على مركبته.
هذا، ولدى معاينة املركبة تبني وجود آثار لطلقات نارية 

على جسم املركبة.
هذا، وقدم املجني عليه بيانات مهمة من شأنها التعجيل 

بضبط املدعى عليه والتحقيق معه في القضية.
أوقفت أحد املتهمني وفتحت حتقيقاً للوقوف على عالقتهم باملجني عليه

سعود عبدالعزيز

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
أن رجال ادارة بحث وحتري 
محافظة اجلهراء متكنوا من 
ضبــط أحد املتهمــني الذين 
قامــوا باعتــراض طريــق 
مواطن في «صناعية اجلهراء» 

وضربه وسلبه.
وأكــد املصــدر ان ضبط 
احد املتهمني جاء بعد الواقعة 
الغريبة والقريبــة لقضايا 
قطــاع الطــرق خاصــة في 
تفاصيــل الواقعة وما ذكره 
املجنــي عليه، الفتــا الى ان 
جميع اطراف القضية سيتم 
ضبطهــم والتحقيــق معهم 
ومعرفــة مــا اذا كانت هناك 
عالقــة ما تربطهــم باملجني 

عليه.
الداخلية  وكانــت وزارة 
أصدرت بيانــا صحافيا في 
ساعة متأخرة من يوم أمس 
األول جاء فيه: بشــأن ما مت 
تداوله على مواقع التواصل 
االجتماعي من اعتداء مجموعة 
من األشخاص على مواطن في 

صناعية اجلهراء.

مركبات تقوم بعرقلة سيره 
في الطريق حتى وصوله الى 
مدخل صناعية اجلهراء وإذ 
مبركبــة اخرى متوقفة أمام 
مدخل صناعية اجلهراء يقوم 
صاحبهــا برمــي حجر على 
مقدمة املركبــة مما ادى الى 
كسر الزجاج األمامي فتوقف 
املواطن فقاموا باالعتداء عليه 

بالضــرب محدثني بــه عدة 
اصابات، كما قاموا بســرقة 
املركبــة ومحفظته  مفتــاح 
الشــخصية التي توجد بها 

إثباتاته.
ومت تسجيل قضية رقم 
١٠٢ /٢٠٢٠ جنايــات تيماء، 
وجــار ضبط اجلناة التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم.

من واقعة االعتداء على املواطن

وفي تفاصيل الواقعة انه 
تقدم مواطن ملخفر شــرطة 
تيمــاء ببالغ يفيد بتعرضه 
لالعتداء بالضرب والســلب 
بالقــوة مــن قبــل مجموعة 
من األشخاص وبسؤاله عن 
الواقعة أفاد بأنه أثناء سيره 
مبركبته على طريق الصبية 
باجتاه اجلهراء كانت هناك ٣ 

أمر بإحضار مجهول هرب 
بشاشة أندرويد بعد التركيب

سلب هاتف هندي بعد الضرب

مبارك التنيب

استطاعت كاميرات شركة قطع غيار سيارات التقاط 
أرقام مركبة قام قائدها بالهرب عقب الطلب من العاملني 
تركيب شاشة اندرويد، وبحسب مصدر امني فقد تقدم 
مواطن الى مخفر شــرطة الشــويخ الصناعية، وقال ان 
عماال على كفالته ابلغوه بأن شــخصا مجهوال يســتقل 
مركبة اميركية موديل ٢٠١٥ طلب منهم تركيب الشاشة 
وبقيمة ٢٠٠ دينار، وهرب قائد السيارة بسرعة جنونية 
بعد تركيب الشاشــة دون دفع احلســاب، ووجه محقق 
مخفر الشويخ بتعميم اوصاف املركبة،  مشيرا الى انه 

مت التواصل مع املرور لتحديد هوية مالك املركبة.

مبارك التنيب

تقدم وافد هندي إلى مخفر شرطة تيماء وأبلغ عن تعرضه 
للسرقة عن طريق العنف، وقال الوافد ان إشكاال حدث بينه 
وبني شخص مجهول وإذ بالشخص يعتدي عليه بالضرب 
ويســلبه هاتفه النقال ويهرب إلى جهة غير معلومة، ومت 

تسجيل قضية سرقة عن طريق استعمال العنف.

محمد اجلالهمة

انتقــل فريق مــن ادارة 
املتفجرات في منطقة مزارع 
العبدلي قطعة ٣، حيث جرى 
تفجير لغم من مخلفات الغزو 
العراقي، وتبني ان اللغم صالح 
وفعــال. وكان مواطــن ابلغ 
عمليــات وزارة الداخلية عن 
رصده للغم في منطقة مزارع 
العبدلي، وعلى الفور وجه مدير 
عام مديرية امن اجلهراء بإرسال 
دورية ووضع سياج امني حوله 
خشية ان مير عليه احد، وصباح 
املتفجرات  انتقل رجال  امس 

اللغم قبل التعامل معهومت التعامل مع اللغم.

 بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه واإلنسانية 
جمعاء، ومبادراته اخليرة والتي كانت لها أصداء عاملية 
بتكرمي رفيع من األمم املتحدة مبنحه في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ 
لقب «قائدا للعمل اإلنســاني» فقدت االنسانية اميرها 
املغفور له بإذن اهللا الشــيخ صباح االحمد بعدما أرسى 
سموه قواعد الديبلوماسية اإلنسانية وهو ما دفع املنظمات 

الدولية والدول والزعماء لتكرميه. 
 للقائد الكبير املغفور له بإذن اهللا الشيخ صباح االحمد 
مآثر عديدة وإجنازات متالحقة ال ميكن حصرها في مجرد 
مقال بال حتتاج الى مجلدات، حيث شهدت البالد في عهده 
استقرارا في سياستها اخلارجية وثباتا اتضحت ثماره 
في الثاني من أغسطس عام ١٩٩٠ عندما وقف العالم أجمع 
مناصرا للحق الكويتي في وجه غزو املقبور صدام حسني، 
والذى أثمر صدور قــرار مجلس األمن رقم ٦٧٨ الذي 
أجاز استخدام كل الوسائل مبا فيها العسكرية لتحرير 
الكويت، كما شــهدت الكويت في عهده قفزات تنموية 
واقتصادية في مختلف املجاالت، وأســهمت وساطاته 
فــي حل العديد من األزمات. واســتحق املغفور له عن 
جدارة واستحقاق لقب شيخ الديبلوماسيني العرب وعميد 
الديبلوماسية العربية والكويتية .  إن العالم بأسره يبكي 
املغفور له بإذن اهللا، وأقف عاجزا لإلتيان بكلمات تعبر 
عن احلزن الشديد لرحيل حكيم العرب وقائد اإلنسانية 
وعراب الديبلوماســية.   ستظل أعماله خالده في قلوبنا 
وقلوب الكثيرين بالعالم. ان رحيل سموه لن يبكي أبناء 

وطنه فحسب بل وامته لعطائه الالمحدود .
 قلوبنا يعتصرها األلم لفقدان هذا الزعيم اإلنساني، 
وال يبقى لنا ســوى الدعاء له وان يغفر له رب العرش 
الكرمي وان يكون ما قدمه لشعبه وامته العربية واإلسالمية 

في ميزان حسناته.
 اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 
ووسع مدخله واغسله باملاء والثلج والبرد ونّقه من الذنوب 
واخلطايا، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأدخله اجلنة .

نافذة على األمن

اإلنسانية 
تفقد أميرها   

الفريق م. طارق حمادة

عربي فزع لصديقته فـ «توهق» في إهانة وانتحال
سعود عبدالعزيز

يبــدو ان هنــاك قصــة 
اشــبه في بعض تفاصيلها 
مــع قضية الســوري بطل 
ســالفة «نــورة ال تكونــني 
مغرورة»، اذ فزع وافد عربي 
لصديقته والتي على ما يبدو 
كان قد اوهمها بأنه مواطن، 

ملواطــن وقدمــت الســيدة 
هويتها، ولدى االســتعالم 
انهــا  الســيدة تبــني  عــن 
مطلوبة، ولدى الطلب منها 
النزول الحالتها الى اجلهة 
املختصة قام الوافد بالتلفظ 
على رجال االمن ومحاولة 
متكني صديقته من الهرب، 
اال ان رجــال االمــن متكنوا 

من السيطرة على الوضع، 
وفي املخفر اكتشــف رجال 
االمن انهم امام مفاجأة وهي 
ان الهوية ليســت لصاحب 
الشــخص الذي مت توقيفه 
وان املوقوف عربي وليس 
بــأن  مبواطــن، واعتــرف 
التي قدمها لرجال  البطاقة 

االمن تخص صديقه.

أعاد جانباً من سيناريو قصة «نورة ال تكونني مغرورة»

واحملصلة قضية اهانة رجال 
امن ومقاومة السلطات الى 
جانب انتحال صفة مواطن. 
التفاصيل، حســبما  وفــي 
قال مصدر امني، فإن حملة 
اقامها رجال امن  تفتيشية 
الفروانية اوقفت مركبة بها 
رجل وامرأة، ولدى سؤالهما 
عن الهويات قدم الوافد هوية 

القبض على مستهتر قاد 
مركبته بشكل جنوني

ط» في ساحة ترابية وآخر «شفَّ

عبدالكرمي أحمد

ألقت دوريات املرور القبض على شخص قام بقيادة 
مركبتــه باســتهتار ورعونة من خالل جتــاوز املركبات 
بسرعة وبشكل جنوني معرضا نفسه واآلخرين للخطر. 
كما ألقت دوريات املرور القبض على مســتهتر آخر قام 
مبمارسة أعمال االستهتار والرعونة من خالل «التشفيط» 
مبركبته في إحدى الســاحات الترابية. إلى ذلك، شــنت 
إدارة املرور حملة اســتهدفت املخالفني واملستهترين في 
عدد من مناطق البالد أســفرت عــن حترير ٩١٤ مخالفة 
مرورية متنوعة وإحالة ١٠ مخالفني إلى احلجز التحفظي 

و٣ أحداث إلى النيابة لقيادتهم بال رخصة.

احدى املركبات املخالفة في طريقها الى كراج احلجز

ع عمل  «عمومية الكلية» ُتوزِّ
القضاة للموسم املقبل

عبدالكرمي أحمد

عقدت اجلمعية العامة في احملكمة الكلية، أمس اجتماعها 
برئاسة املستشار د.عادل بورسلي لتوزيع عمل مستشاري 
ووكالء وقضاة احملكمة خالل العام القضائي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
انتهى بإصدار قرارات بإنشاء دوائر مختلفة في مختلف 
احملافظات. وفوضت اجلمعية رئيس احملكمة باتخاذ ما 
يلزم قانونا نحو إنشــاء وتشكيل دائرة ثالثية أو أكثر 
«صباحي أو مسائي» لنظر اجلرائم التي ترتكب باملخالفة 
للوائح البلدية عمال باملادة ٤٦ من قانون البلدية رقم ٣٣ 

لسنة ٢٠١٦ كما دعت احلاجة إلى ذلك.

ملشاهدة الڤيديو

تفجير لغم من مخلفات الغزو في «مزارع العبدلي»
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الڤاتيكان يغضب من بومبيو لدعوته إلى التشدد جتاه الصني

لقاح موديرنا ضد «كورونا».. نتيجة مبشرة لكبار السّن
و«الصحة العاملية»: عدد الوفيات أكبر من مليون بالتأكيد

عواصم - وكاالت: أبدى الڤاتيكان 
رد فعــل غاضبا إزاء دعــوة من وزير 
اخلارجيــة األميركي مايك بومبيو إلى 

وقف الڤاتيكان للتعاون مع بكني.
وشــن بومبيو هجوما شديدا على 
سجل الصني اخلاص باحلريات الدينية، 
قائــال فــي كلمــة ألقاها خــالل مؤمتر 
اســتضافته ســفارة الواليات املتحدة 
في الڤاتيكان: «ال يوجد مكان تتعرض 
فيه احلريــات الدينيــة لالنتهاك أكثر 
من الصني». ووصف بومبيو الواليات 
املتحــدة بأنهــا زعيمة عامليــة في هذا 
الصدد، لكنه أشار إلى أن بابا الڤاتيكان 
فرنسيس األول وقادة الديانات األخرى 

- يتحملون مسؤولية أكبر.
واضاف: «أمام كل ما ميكن أن تفعله 
الدول القومية، فإن جهودنا في النهاية 
مقيدة بواقع السياســة العاملية. يجب 
على الدول أحيانا تقدمي تنازالت لتحقيق 
غايات جيدة». وأكد الوزير األميركي أن 
«الكنيسة في وضع مختلف االعتبارات 
األرضيــة ال ينبغــي أن تثبط املواقف 
املبدئية القائمة على احلقائق األبدية».

ولكن رد فعل الڤاتيكان جاء مختلفا، 
حيث بدا املطران بول ريتشارد غاالغر، 
وزير العالقــات اخلارجية بالڤاتيكان 
بحكم الواقع «غاضبا بشكل واضح» بعد 
حديثه في املؤمتر نفســه مع بومبيو، 

وفقا لوكالة األنباء اإليطالية (أنسا).
واشتكى املطران من إعطائه «بضع 
دقائــق فقط» للتحدث، وعندما ســئل 

عن سبب عدم ذكر الصني من املنصة، 
قــال إن عدم توجيه أصابع االتهام هو 
«من ممارسات ديبلوماسية الڤاتيكان».

وقــال غاالغر إن الطريقــة أحادية 
اجلانب التي مت بها تنظيم مؤمتر السفارة 
األميركية هي «على وجه التحديد أحد 
أسباب عدم لقاء البابا (مع بومبيو)».

وكان بومبيــو حمل مباشــرة على 
ديبلوماسية الڤاتيكان قبل أيام وحضه 
على انتقاد االنتهاكات الدينية في الصني 

مطالبا بـ «شهادة أخالقية».
وقــال وزيــر اخلارجيــة األميركي 
في مقابلة مع مجلة «فيرست ثينغز» 

األميركية احملافظة «االتفاق بني الصني 
والڤاتيــكان لــم يحــم الكاثوليــك من 

ممارسات احلزب».
وعشية زيارته التي تستمر ليومني 
فــي روما، دعت افتتاحيــة في البوابة 
اإلعالمية الرسمية للڤاتيكان «ڤاتيكان 
نيوز»، إلى متديد االتفاق بني الڤاتيكان 
والصني بشأن تعيينات األساقفة، والذي 

ينتهي الشهر املقبل.
وكان البابا فرنسيس أعطى موافقته 
على جتديد االتفاق لسنتني أخريني على 
ما أفــاد مصدر مطلع على امللف وكالة 
فرانس برس. وينتقد بعض الكاثوليك 

االتفاق ويشجبون متييزا اليزال قائما.
ورد مستشــار مقــرب مــن البابــا 
فرنسيس على وزير اخلارجية األميركي 
من دون مواربة، معتبرا أن األميركيني 
«ينبغــي أال يتدخلوا فــي عالقاتنا مع 
الصــني». وأكــد الكاردينــال أوســكار 
مارادياغا من هندوراس لصحيفة إيطالية 
«التدخــل ضرب من اجلنون. يبدو لي 
أن القيادة األميركيــة الراهنة تتحرك 
فقط على خلفية االنتخابات األميركية. 
يسعون إلى إعادة انتخاب دونالد ترامب 
ويتصرفون متبعني هذا املنطق فقط».

ويقول ماسيمو فايولي املؤرخ وعالم 
الالهوت اإليطالي واالستاذ في جامعة 
فيانوفــا في الواليات املتحدة إن امللف 
الصيني غير مهم جدا بل «ثمة مطاردة 
راهنا ألصوات الكاثوليك في الواليات 
املتحدة» من خالل هجوم غير مسبوق 
لوزارة اخلارجية نشــر بالتحديد في 

مجلة مسيحية معارضة جدا للبابا.
ويفيد معهد «بيو ريسيرتش سنتر» 
بأن الكنيســة الكاثوليكيــة األميركية 
منقســمة بــني املؤيديــن للجمهوريني 
(غالبيتهــم مــن البيــض) واملؤيدين 
للدميوقراطيــني (من أصــول أميركية 
التينية). وأصوات هؤالء تعتبر حاسمة 

في كل انتخابات رئاسية أميركية.
وأضاف اخلبير لوكالة فرانس برس 
«نشــهد محاولة لتحويل شعور معني 
مناهض للبابا ومناهض للڤاتيكان إلى 

أصوات لصالح ترامب».

عواصــمـ  وكاالت: دعا األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش دول العالم للبدء في استخدام 
أمــوال من مخصصاتها الوطنية ملكافحة كوفيد-١٩ 
للمساعدة في متويل خطة (كوفاكس) التابعة ملنظمة 
الصحة العاملية واملعنية بتوفير لقاح مضاد للمرض 
للدول الفقيرة. وتلقى برنامج (آكت أكسيليريتور) 
ومرفق كوفاكس، الذي هو جزء منه، حتى اآلن ثالثة 
مليارات دوالر لكنهما يحتاجان إلى ٣٥ مليار دوالر 
أخرى. ويهدف البرنامج إلى تقدمي ملياري جرعة من 
لقاحات ڤيروس كورونــا بنهاية العام املقبل و٢٤٥ 

مليون عالج و٥٠٠ مليون اختبار.
وقــال غوتيريش خالل فعالية رفيعة املســتوى 
لألمم املتحــدة عبــر اإلنترنت «يوفــر برنامج آكت 
أكســيليريتور الطريقة الوحيــدة اآلمنة واملوثوقة 

إلعادة فتح االقتصاد العاملي بأسرع ما ميكن».
بدوره، حث وزير اخلارجية البريطاني دومينيك 
راب، وهــو مضيــف مشــارك لالجتماع إلــى جانب 
غوتيريش ومنظمة الصحة العاملية وجنوب أفريقيا، 
الدول األخرى على االنضمام إلى هذه املبادرة العاملية، 
وقال أمام االجتماع إن آكت أكسيليريتور هو أفضل 

أمل للسيطرة على الوباء.
من جهته، قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 

تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن ١٦٧ دولة انضمت 
إلــى مرفق كوفاكس العاملــي، وهو ما ميثل ٧٠٪ من 
ســكان العالم، مضيفا «والقائمــة تتزايد كل يوم». 
وتابع قائال إنه رغم تأكد وفاة مليون شخص بسبب 

كوفيد-١٩، فإن «العدد احلقيقي أعلى ال محالة».
وكشف غوتيريش إن البرنامج يحتاج إلى ضخ 
فوري قــدره ١٥ مليــار دوالر «لتجنب ضياع نافذة 
الفرصة» للشراء املسبق واإلنتاج ولبناء املخزونات 
بالتوازي مع الترخيص وتعزيز البحث ومســاعدة 
البلدان على االستعداد. في هذه االثناء، يسود الترقب 
لنتائج اختبارات جتارب اللقاح حول العالم، حيث 
بشــرت شــركة «موديرنا» بأن لقاحها يخلق مناعة 
قوية لدى كبار السن كما الصغار، وهو ما يعد عالمة 
إيجابيــة، خاصة وأن العديــد من اللقاحات ال تعمل 

بشكل جيد مع الكبار في العمر.
و«موديرنــا» هــو أحــد اللقاحات التــي وصلت 
للمرحلة الثالثة إلجراء التجارب الســريرية، وذلك 
ضمن مجموعة من اللقاحات التي تتســابق إليجاد 
حصانة من ڤيروس كورونا، الذي تسبب بقتل أكثر 

من مليون شخص حول العالم.
ونقل تقرير نشرته صحيفة «يو أس أيه توديه» 
عن دراســة نشــرتها مجلة «نيو إنغلنــد جورنال» 

الطبية، بأن موديرنا أوجد استجابة مناعية لألشخاص 
الذيــن تزيــد أعمارهم عن ٥٦ عاما، وهــذا ما وجده 

علماء «واعد جدا».
الدراســة أجراها باحثون من جامعة أميوري في 
أتالنتا والتي شملت مجموعتني من ٢٠ شخصا لكل 
منهما، واحدة ملن أعمارهم تتراوح بني ٥٦ و٧٠ عاما، 

والثانية ملن تزيد أعمارهم عن ٧١ عاما.
إيفان أندرسون، أستاذ األمراض املعدية ومؤلف 
الدراســة قال إن االستجابات املناعية كانت متماثلة 
جدا لفئة الشباب. في املقابل، حذر الرئيس التنفيذي 
لشركة نوفارتس، فاس ناراسيمهان، أن اللقاح وحده 
لن يكون كافيا للقضاء على ڤيروس كورونا، مشيرا 
إلــى أنه حتى في حال توافره فلن يحمي جميع من 

يصابون بالڤيروس.
ونقل موقع «بلومبرغ» عن ناراسيمهان قوله إن 
العالجات ستلعب دورا حاسما في محاربة الفيروس 

الذي اليزال يتفشى في العالم.
ويقول ناراســيمهان، الذي ترأس وحدة تطوير 
اللقاحات الســابقة في الشركة قبل بيعها إلى شركة 
غالكسو سميث كالين قبل خمس سنوات، إنه رمبا لن 
تتوافر إمدادات كبيرة من اللقاحات العالية الفعالية 

قبل نهاية العام املقبل.

قادة دينيون ينتقدون الوزير األميركي.. والبابا فرنسيس لن يقابله

دراسة: اللقاحات وحدها لن تكفي ولن حتمي اجلميع حتى لو توافرت

وزيــرا اخلارجية االميركي واإليطالي يتبادالن «مصافحــة كورونا» خالل مؤمترهما الصحافي 
املشترك في روما امس                     (ا.ف.پ)

العراق يتعهد بحماية البعثات الديبلوماسية 
بعد تهديد واشنطن بإغالق سفارتها

مفتشو الوكالة الذرية 
تفّقدوا موقعًا نوويًا إيرانيًا ثانيًا

عواصــم ـ وكاالت: قال رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، في لقاء مع ٢٥ 
من السفراء والقائمني باألعمال األجانب امس، 
ان العراق ســيحمي البعثات الديبلوماسية 
األجنبية ويحصر السالح بيد الدولة، وذلك 
بعدما حذرت واشــنطن من أنها قد تغلق 

سفارتها في بغداد.
وقال مسؤوالن عراقيان وديبلوماسيان 
غربيان إن الواليات املتحدة قامت باستعدادات 
لسحب الديبلوماسيني من العراق بعدما حذرت 
بغداد من أنها قد تغلق السفارة، وهي خطوة 
يخشى العراقيون أن حتول بلدهم إلى ساحة 

قتال.
وقال مكتب الكاظمي في بيان إنه أكد في 
لقاء مع املبعوثني «حرص العراق على فرض 
سيادة القانون وحصر السالح بيد الدولة 

وحماية البعثات واملقرات الديبلوماسية».
وشدد على أن «مرتكبي االعتداءات على 
أمن البعثات الديبلوماسية يسعون إلى زعزعة 
استقرار العراق، وتخريب عالقاته اإلقليمية 

والدولية».
من جهتهم، قال الديبلوماسيون اخلمسة 
والعشرون في بيان مشترك «أعربنا عن قلقنا 
البالغ إزاء ارتفــاع أعداد وتطور الهجمات 
ضد املؤسسات الديبلوماسية في العراق». 
وأضافوا «رحبنــا باإلجراءات التي اتخذها 
الكاظمي وحكومته ملعاجلة  الوزراء  رئيس 
هذه املخاوف». وكثيرا ما يتم إطالق صواريخ 
عبر نهر دجلة صوب املجمع الديبلوماسي 

األميركي شديد التحصني.
وزادت الهجمــات الصاروخيــة خالل 
األســابيع القليلة املاضية قرب الســفارة 
واستهدفت قنابل مزروعة على الطريق قوافل 

حتمل عتادا للتحالف بقيادة الواليات املتحدة.
وأصابت قنبلــة مزروعة على الطريق 
موكبا بريطانيا في بغداد، في أول هجوم من 
نوعه على ديبلوماسيني غربيني في العراق 

منذ سنوات.
في سياق متصل، دعا وزير اخلارجية 
العراقي فؤاد حسني الواليات املتحدة األميركية 
إلى إعادة النظر بقرار إغالق ســفارتها في 

بغداد.
وقال في تصريحــات صحافية نقلتها 
وزارة اخلارجية ان «انســحاب الســفارة 
األميركية من بغداد يعطي إشارات خاطئة 

للشعب العراقي».
العراقيــة  وأضــاف أن «احلكومــة 
اتخذت اإلجــراءات الالزمة حلماية البعثات 
الديبلوماسية»، مشيرا إلى أن «العراق يدعو 
اإلدارة األميركية إلى إعادة النظر بقرار إغالق 
سفارتها في بغداد، ونحن لن نكون سعيدين 

بهذا القرار».
في ســياق متصل، وجــه زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر رسالة إلى امليليشيات 
املسلحة التي هددت بضرب القوات األميركية 

في العراق.
وكتب الصدر في تدوينة بحسابه على 
تويتر امس «ال حتولوا املقاومة إلى مقاولة، 

لنعمل برملانيا ودوليا إلنهاء تواجدهم».
وأضاف «ال حتولوا فوهات أســلحتكم 
التي وجهتموها إلى عدونا وعدوكم احملتل، 

إلى صدور أخوتكم وشعبكم».
وتابع «حافظوا على سمعتكم، فإنني لست 
ممن يهادن احملتل أو يخاف تهديده ووعيده، 
لكن القوى اخلارجية تريد النيل من عراقنا 

وأمنه واستقراره وسيادته».

عواصم - وكاالت: قالت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إن مفتشــيها متكنوا من 
تفقد موقع إيراني ثان يشــتبه في أن 
نشاطات نووية غير معلنة أجريت فيه 

في مطلع األلفية.
وقالت الوكالة في بيان أمس «في إطار 
اتفاق مبرم مع إيران، متكنت الوكالة خالل 
األسبوع اجلاري من الدخول إلى موقع 
ثان في البالد وأخذت منه عينات بيئية».

وفي نهاية اغسطس املاضي، أعلنت 
إيران أنها تسمح للوكالة بدخول املوقعني 
إثر زيارة مديرها العام رافايل غروسي 

لطهران.
وزار مفتشو الوكالة املوقع األول في 

مطلع سبتمبر اجلاري.
ورفضت إيران زيارات الوكالة مطلع 
السنة احلالية على اعتبار أن طلبها يستند 
فقط إلى ادعاءات إسرائيلية في هذا الصدد.

الى ذلك، دخلــت الناقلة الثانية من 
مجموعة من ثالث ناقالت إيرانية املياه 
الفنزويلية امس، لتنقل الوقود إلى البلد 
البنزين، والذي  إلى  الذي تشتد حاجته 
يعاني في ظــل انهيار صناعته النفطية 

وعقوبــات أميركية أصابــت الواردات 
والصادرات بالشلل.

وتفيــد بيانات تتبــع الناقالت على 
«رفينيتيف أيكون» ومصادر أن السفينة 
«فورشني» التي ترفع العلم اإليراني قد 
دخلت مياه املنطقة االقتصادية اخلاصة 
لفنزويــال في الســاعة ٠٥٤٥ بتوقيت 
جرينتش، متخذة نفس مسار السفينة 
«فورست» التي رســت مبيناء البالتيو 
الفنزويلي يــوم االثنني املاضي لتفريغ 

حمولتها من الوقود.
ومن املنتظر وصول السفينة الثالثة 
«فاكســون» خالل ايــام، متممة بذلك 
تسليم نحو ٨٢٠ ألف برميل من البنزين 
اإليرانــي وأصناف الوقود األخرى إلى 
شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حسبما 

تفيده البيانات.
وتخضع ڤنزويــال وإيران لعقوبات 
أميركية شلت صناعة النفط في البلدين، 
لكنهما عززتا تعاونهما هذا العام بزيادة 
التي شملت حتى اآلن  الثنائية  التجارة 
النفط اخلام واملكثفات ومكونات مصافي 

التكرير والذهب واملواد الغذائية.

الصدر للميليشيات: ال حتولوا املقاومة إلى «مقاولة»

مخاوف من تدويل الصراع.. ياريڤان: ال حوار وباكو: ال توقف قبل االنسحاب
عواصم ـ وكاالت: خاضت 
قوات أذربيجان وأرمينيا جولة 
اشتباكات جديدة امس في أكبر 
تصعيد لصراعهما املستمر منذ 
منتصف التسعينيات، في حني 
تبادلت فرنسا وتركيا االتهامات 
وسط تصاعد للتوتر الدولي.
أذربيجــان واقليم  وقالت 
ناغورنــي قــره بــاغ، الــذي 
تسيطر عليه أغلبية أرمينية، 
إن هناك هجمات من اجلانبني 
علــى طول خط التماس الذي 

يفصل بينهما.
وأفــادت تقاريــر مبقتــل 
املئــات  العشــرات وإصابــة 
فــي القتال الذي امتــد إلى ما 
وراء حدود اجليب، مما يهدد 
بحرب شاملة بني جمهوريتي 
أذربيجان وأرمينيا السوڤييتني 
الســابقتني. وتعهــد الرئيس 
األذري إلهام علييف مبواصلة 
العســكرية حلني  العمليــات 
انســحاب القــوات األرمينية 

من االقليم.
وقــال علييف بعد زيارته 
لعســكريني مصابني في أحد 
املستشــفيات «لدينا شــرط 
واحــد، انســحاب كامل وغير 
مشروط ودون تأخير لقوات 
أرمينيا املســلحة من أرضنا. 
إذا قبلــت احلكومة األرمينية 
هذا الشرط، املعارك تتوقف، 

وسفك الدماء يتوقف».
وأضاف بحسب مقاطع بثت 
على التلفزيون «نريد استعادة 
وحدة أراضينا، ونحن بصدد 

فعل ذلك، وسنفعل».
ويزيد القتال من املخاوف 
بشــأن االســتقرار في منطقة 
جنــوب القوقــاز، وهــي ممر 
خلطــوط األنابيب التي تنقل 
النفــط والغاز إلى األســواق 
العاملية، ومن احتمال استدراج 

حد دعــم االحتــالل األرميني 
في أذربيجــان. ورد الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
أثناء زيارته التڤيا العضو في 
حلف شمال األطلسي قائال «ال 
تزال فرنسا تشعر بقلق بالغ 
من الرسائل «املولعة باحلرب» 
التي بعثت بها تركيا، و«التي 
تزيل أي عقبات أمام أذربيجان 
لغزو ناغورني قره باغ مجددا. 

ونحن لن نقبل هذا».
من جهته، قال رئيس وزراء 

وأضاف أنه وبوتني لم يناقشا 
العســكري  التدخل  احتمــال 
الروسي في صراع ناغورني 
قره باغ.، مؤكدا أن فكرة إجراء 
محادثات مــع أذربيجان غير 

مطروحة بعد.
وقال مكتــب املدعي العام 
االذري في باكو امس ان سبعة 
مدنيني آخرين أصيبوا نتيجة 
قصف مدينة ترتــر املتاخمة 

لناغورني قره باغ.
وقالــت وزارة الدفــاع في 

منصة حكومية على اإلنترنت، 
صــورا امــس حلطام مــا قال 
إنــه طائرة حربيــة من طراز 
«ســوخوي-٢٥» أســقطتها 
طائرة مقاتلة «F١٦» تركية اول 
من امس. ونفت تركيا إسقاط 
الطائرة، واتهم أحد مساعدي 
الرئيــس األذربيجانــي إلهام 
علييف يريفــان بالكذب فيما 
يتعلق بهذا احلادث، قائال إن 
طائرتني أرمينيتني من طراز 
«ســوخوي-٢٥» اصطدمتــا 

أرمينيا نيكول باشينيان، الذي 
حتــدث هاتفيــا مــع الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني، إنه 
ال يفكر اآلن في طلب املساعدة 
مبوجــب معاهــدة أمنيــة مع 
موســكو، لكنــه ال يســتبعد 

القيام بذلك.
ونقلــت وكاالت األنبــاء 
الروسية عن باشينيان قوله 
أمنهــا  «ســتضمن أرمينيــا 
مبشــاركة منظمــة معاهــدة 
األمن اجلماعي أو من دونها»، 

أذربيجان إن القوات األرمينية 
حاولت استعادة األرض التي 
خسرتها بشن هجمات مضادة 
في اجتاه ماداجيز، لكن قوات 

أذربيجان صدت الهجوم.
اما وزارة الدفاع في أرمينيا 
فقالت إن جيش أذربيجان كان 
يقصف خط املواجهة بالكامل 
خالل ليل امس، ومت إســقاط 

طائرتني أذربيجانيتني.
ونشــر مركــز املعلومات 
املوحــد فــي أرمينيــا، وهــو 

بجبل وانفجرتا. في السياق، 
أصــدرت احملكمــة األوروبية 
حلقوق اإلنسان أمرا ألرمينيا 
وأذربيجان بتفــادي أي عمل 
عسكري، ميكن أن يعرض حياة 
وصحة املدنيني للخطر، طبقا 

ملا ذكرته احملكمة امس.
وقالت احملكمــة، ومقرها 
ستراســبورغ، إنها تعتبر أن 
القتــال احلالي حــول اإلقليم 
امليثــاق األوروبــي  يعــرض 
حلقوق اإلنســان، والدولتان 
طرفان فيه، النتهاكات خطيرة.
وأصدرت احملكمة قرارها 
بعــد أن طلبــت باريڤان منها 
إصدار أمــر ألذربيجان لوقف 
الهجمات على املدنيني والزحف 
العســكري نحو مستوطنات 
مدنية في اإلقليم وفي أرمينيا.
كما أعــرب أعضاء مجلس 
األمن الدولــي عن بالغ قلقهم 
إزاء النزاع العســكري، وأدان 
مجلــس األمن الدولي بشــدة 
اســتخدام القــوة وأعرب عن 
أسفه للخسائر في األرواح في 
صفوف املدنيني، حسبما أفاد 
مركز أنباء األمم املتحدة امس.
وأكد أعضاء مجلس األمن 
دعمهــم لدعــوة األمــني العام 
أنطونيو جوتيريش للجانبني 
لوقــف القتــال علــى الفــور 
وتهدئة التوترات والعودة إلى 
مفاوضات هادفة دون تأخير.

وأعرب املجلس عن دعمه 
الكامل للدور املركزي للرؤساء 
املشــاركني ملجموعة مينسك 
(الواليــات املتحدة وروســيا 
التابعــة ملنظمــة  وفرنســا) 
األمــن والتعاون فــي أوروبا 
وحــث اجلانبني علــى العمل 
بشكل وثيق معهم الستئناف 
احلوار بشــكل عاجــل ودون 

شروط مسبقة.

سجال فرنسي - تركي حول األوضاع في «قره باغ»

قاذفة صواريخ اذربيجانية تضرب مواقع ارمينية في اقليم ناغورني قره باغ  (رويترز)

القوتــني اإلقليميتني روســيا 
وتركيا.

وجــدد وزيــر اخلارجيــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
دعم أنقرة امس، قائال ان تركيا 
«ستفعل ما يلزم» حني سئل عما 
إذا كانت ستقدم دعما عسكريا 
إذا طلبت أذربيجان ذلك. وانتقد 
جاويش أوغلو فرنســا، التي 
لديها العديد من املواطنني من 
أصل أرميني، قائال ان تضامن 
فرنســا مع أرمينيا يصل إلى 
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ترامب وبايدن.. «أسوأ مناظرة في التاريخ» واألميركيون محبطون
عواصــمـ  وكاالت: خالفــا 
البعــض،  ملــا كان يتوقعــه 
يبــدو أن املناظرة األولى بني 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ومنافسه جو بايدن لم تفلح 
فــي إقنــاع املتردديــن الذين 
يعول عليهما اخلصمان، كونها 
اتسمت بالفوضى التي شوشت 
آرائهما السياسية حول  على 
احملاور الستة التي ناقشتها، 
وساســة  خبــراء  واعتبــر 
أميركيون أنها محبطة، وتشكل 
انعكاســا لتدهور العالقة بني 
احلزبني الرئيسيني، اجلمهوري 
والدميوقراطي، في وقت تعاني 
البالد من أسوأ جائحة صحية 

وركود اقتصادي.
وقال األســتاذ في جامعة 
ميتشــيغان واملتخصص في 
املناظرات الرئاسية آرون كال 
لوكالة «فرانس برس»: «هذه 
املناظــرة ســتبقى من أســوأ 

املناظرات في التاريخ».
ورأى اخلبير في املناظرات 
الرئاســية بجامعــة ميزوري 
ميتشل ماكيني أن أداء ترامب 
صــوره رئيســا «مشاكســا» 
يسعى إلى التهكم والسخرية 
من منافسه، وأضاف «جتنب 
جــو بايــدن ارتــكاب هفوات 
كبيرة مــن شــأنها أن تغذي 
خطــاب ترامب عــن أن بايدن 
طاعن في السن أو غير مؤهل 
ملنصب رئيس». وقالت نانسي 
بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
الدميوقراطية عبر محطة «ام 
اس ان بي سي»، «لقد شهدتهم 
على صدق جو بادين ورأيتم 

الفرق معه».
وغرد مغني الراب «فيفتي 
ســنت» كاتبا «قمة الترفيه» 
فيما كتب املغني جون ليجند 
الذي يدعم املرشح الدميوقراطي 
«من املســتحيل العيش أربع 
سنوات إضافية مع هذه الكارثة 
اجلوالة». وقال ميتشل ماكيني 
االســتاذ في جامعة ميزوري 
واخلبير فــي املناظرات التي 
اســتحدثت فــي العــام ١٩٦٠ 
«إنها أكثر املناظرات الرئاسية 
فوضى وعدائية في تاريخنا. 
الصورة التي عكســها دونالد 
ترامب هي صورة رئيس سريع 
الغضب. أما جو بادين فتجنب 
الهفوات والتعثر األمر الذي كان 
من شــأنه تعزيز الفكرة التي 
يروج لهــا ترامب بأنه طاعن 
فــي الســن أو ال ميلك اللياقة 
البدنية الكافية ليكون رئيسا».

وقد استأنف كل من ترامب 
وخصمــه بايــدن حملتهمــا 

االنتخابية.
وعاد الرئيس إلى واشنطن 
ليال ليعقد جتمعا انتخابيا في 
مينيسوتا، في حني توجه جو 
بايدن بالقطار إلى بنسيلفانيا 
مــع محطــات عــدة فــي هذه 
املنطقة الصناعية حيث يحاول 

استمالة أصوات العمال.
واعتبــر ديڤيــد فــروم، 
الســابق خلطابــات  الكاتــب 
الرئيــس اجلمهــوري جورج 
بوش االبن، فــي تغريدة أنه 
«لم تفشل صيغة املناظرة في 
الســيطرة علــى ترامب، لكن 
املناظرة جنحت في تأكيد أن 
ترامب ال يســتطيع السيطرة 

على نفسه».
وعبر السيناتور اجلمهوري 
الســابق عن والية بنسلفانيا 
ريك ســانتورم، عــن غضبه 
من املوقف املتردد من ترامب. 
وقال سانتورم لشبكة «سي إن 
إن»: «إن املذيع كريس واالس 
كان يعرف أن الســؤال ميثل 
فخا لترامــب، ألن الرئيس ال 
يحب أن يقول شيئا سيئا عن 
الذين يدعمونه»،  األشخاص 
ووصف ســانتورم رد ترامب 
بأنه «شــديد الضرر له». كما 

دمية بيد اليسار املتطرف.
وبــدا بايدن أكثــر تركيزا 
وحتديدا للهــدف الذي يريده 
من املناظرة، حيث توجه الى 
الكاميرا مخاطبا املشاهدين منذ 
الدقائق األولى «كل ما يقوله 
حتى اآلن كذب» وهو أمر كرره 
مرارا، وطلب من األميركيني أن 
يتوجهوا الى صناديق االقتراع 
لتجنب «أربع سنوات إضافية 

من األكاذيب».
ومــع اســتمرار ترامــب 
مبقاطعتــه، بلغ األمر ببايدن 
حد مخاطبة الرئيس اخلامس 
واألربعني للواليــات املتحدة 
بالقول «هال تخرس يا رجل!».

وأضاف «مــن الصعب أن 
يحظى املرء بفرصة لقول كلمة 
واحدة بوجود هذا املهرج، عفوا 
هذا الشــخص»، وتابع «أنت 
أسوأ رئيس في تاريخ الواليات 

املتحدة».
بايــدن  ويبــدو أن نهــج 
الهجومــي لقــي جتاوبا لدى 

العديد من األســر األميركية، 
وبــدأ املتجر اخلــاص بحملة 
بايــدن علــى الفور فــي بيع 
قمصان كتب عليها عبارة «هال 
تخرس يا رجــل» وأصبحت 

ترند على مواقع التواصل.
وقالــت احلملــة انــه بني 
الساعتني ١٠ و١١ مساء «حصلت 
حملة بايــدن على أعلى مبلغ 
تبرعات علــى االنترنت على 

اإلطالق».
اليسار املتطرف

وفــي مبادلة حادة ســأل 
الرئيس األميركي بايدن «هل 
انــت مع القانــون والنظام؟» 
متهما منافسه بأنه يستند الى 
داعميه من «اليسار املتطرف».
«القانــون  بايــدن  ورد 

والنظام مع العدالة».
وتعرض ترامب النتقادات 
املعســكر  مــن  شــديدة 
الدميوقراطي بســبب جوابه 
املبهم عندما سأله الصحافي إن 

كان مستعدا للتنديد باملنادين 
بتفــوق البيض مثــل جماعة 
الفخوريــن (براود  الشــباب 
بويز). وســأل مدير املناظرة 
ترامب ما إذا كان يدين هؤالء 
ويطلــب منهــم التراجع، قال 
ترامــب إنه «مســتعد للقيام 
بذلــك». لكنــه خاطب جماعة 
اليمينيــة  بويــز»  «بــراود 
املتطرفــة، قائــال تراجعــوا 
وكونوا على استعداد. لكنني 
أقول لكم شيئا وهو أنه يجب 
القيام بشــيء حيال أنتيفا»، 
وهي حركة يسارية متطرفة 
فــرد بايــدن بأنه هــذه فكرة 

وليست حركة.
وعلــى االثر تبنت «براود 
بويــز» العبارة على ما يبدو، 
ونشر حســاب معروف على 
منصات التواصل االجتماعي 
«تراجعــوا  يقــول  شــعارا 

واستعدوا».
جلــذب  محاولــة  وفــي 
الناخبني من الطبقة املتوسطة 

باســتعالء إلى أشخاص مثل 
الكاثوليك األيرلنديني ومن هم 
مثلي.. واألشخاص الذين ليس 
لديهم املال». وقال ترامب «إذا 
متكن من إدارة البلد بالشكل 
الذي يريده، ستختفي ضواح 
وسنرى مشكالت لم نرها من 
قبل». وسارع بايدن للرد «لن 
يعرف ضاحية ما إال إذا انعطف 
بســيارته نحوها عن طريق 

اخلطأ».
هجمات عائلية

ولم يغب اجلانب الشخصي 
والعائلي عن املناظرة، وحاول 
ترامــب مــرارا التلميــح الى 
مخالفات في األنشطة التجارية 
لهانتر، جنل بايدن، في أوكرانيا 

والصني. 
وقال ترامب «الصني أخذت 
حصتــك يا جو. وال عجب أن 
يذهب ابنك ويأخــذ مليارات 
بايــدن  الــدوالرات». وقلــب 
األدوار قائــال إن بإمكانه «أن 

والعمال، هاجم بايدن ترامب 
لعــدم دفعــه ضريبــة دخــل 
فيدراليــة أو القليل منها، في 
السنوات القليلة املاضية رغم 
كونه مليارديرا، في اشارة الى 
تقريــر صحيفــة «نيويورك 
تاميز» قال انه لم يدفع سوى 
٧٥٠ دوالرا كضريبة فيدرالية 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ بعدما انتخب 

رئيسا.
وعندما طلــب واالس من 
ترامــب أن يقــول صراحة ما 
إذا دفع أكثر مــن ٧٥٠ دوالرا 
ضريبــة دخــل فــي هاتــني 
السنتني، وليس بشكل ضرائب 
أخرى، جتنــب الرد في البدء 
لكن بعد إحلــاح قال إنه دفع 

«ماليني الدوالرات».
وأجاب «ســتتمكنون من 
االطالع عليها» دون أن يقول 
متى، فتحداه بايدن ان يكشف 
اقراره الضريبي كما فعل هو 

قبل ساعات من املناظرة.
وقــال بايــدن «ينظــرون 

يتحدث طوال الليل» عن عائلة 
ترامــب «واألخالق». فإيفانكا 
ابنة ترامب تعمل مستشــارة 
بارزة لوالدها، وزوجها جاريد 
كوشــنر يعمل مساعدا كبيرا 

في البيت األبيض.
وفــي وقــت الحــق خالل 
املناظرة، حتدث ترامب مجددا 
عن هانتر بايدن قائال انه «مت 
تســريحه بشــكل مخــز» من 
اجليش لتعاطيــه املخدرات. 
وكاد بايدن يفقد اعصابه ورد 
بغضب قائال «ابني مثل العديد 
من النــاس الذين تعرفونهم، 
عانى من مشكلة مخدرات. لقد 
تغلب عليها، أصلح املشكلة».

كمــا أتى علــى ذكــر ابنه 
بــو الذي توفي بســرطان في 
الدمــاغ فــي ٢٠١٥، كســبيل 
للهجوم على ترامب الذي نقلت 
تقارير عنــه قوله إنه وصف 
جنودا أميركيني بـ«الفاشلني» 
و«احلمقى». وقال بايدن «لم 
يكن فاشال، كان محبا لوطنه».
املناظرة  وفيمــا شــارفت 
الصاخبة على االنتهاء ســأل 
واالس الرجلني ما إذا يتعهدان 
القبول بنتيجــة االنتخابات، 
والطلب من انصارهما قبولها، 
تهرب ترامب من االجابة وقال 
«سأحض أنصاري على التوجه 
إلــى مراكز االقتــراع والتنبه 
جيدا»، «قد ال نعرف النتيجة 
قبل أشهر»، لكن بايدن تعهد 
باحتــرام النتائــج «بعد فرز 

جميع الصناديق».
الســيئ  األداء  ترجــم  و 
للمتنافســني فــي االنتخابات 
األميركيــة الرئيــس دونالــد 
ترامب واملرشح الدميوقراطي 
جو بايدن في مناظرتهما األولى 
فجر أمس، في استطالع فوري 
للرأي أجرته محطة «سي بي 
إس» األميركية للمشــاهدين، 
وقــال معظمهم إنهم شــعروا 
بأنه كانت لها نبرة «سلبية» 
بينما قال ١٧٪ فقط إنهم تلقوا 
أجــواء إيجابية. فقد اكد ٦٩٪ 
ممن شــملهم االستطالع أنهم 
منزعجون، وقال ١٧٪ فقط إنهم 
شــعروا بأن املناقشــة قدمت 
لهم معلومات، وقال ما يقرب 
من ٢٠٪ إن األمر كان يسوده 
التشاؤم. وأظهر االستطالع أن 
٤٨٪ قالوا إنهم يعتقدون تقدم 
املرشــح الدميوقراطي بايدن، 
بينمــا رأى ٤١٪ أن الرئيــس 
ترامب قد فاز. وذكرت شبكة 
«ســي إن إن» األميركيــة أن 
ترامب حتدث لوقت أطول من 
بايدن خــالل املناظرة، وذلك 
ملدة ٣٩٫٠٦ دقيقة، مقابل ٣٧٫٥٦ 

دقيقة لبايدن.

«هال تخرس يا رجل» تصبح «تريند» بني مؤيدي املرشح الدميوقراطي.. و«تراجعوا واستعدوا» شعار ألنصار الرئيس
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غرد بــن رودس، املستشــار 
السابق للرئيس باراك أوباما، 
معلقا على املناظرة «لقد شغل 
هذا املنصــب من قبل أبراهام 
لينكولن وفرانكلني روزفلت! 

ماذا جرى لهذه األمة؟».
«جو النعسان» يهاجم 

وكثيرا ما سخر ترامب من 
منافسه بايدن الذي دأب على 
وصفه بـ «جو النعسان»، لكنه 
فوجئ بهجوم عنيف من مرشح 
متكن من التحكم بخصم ساخط 
ساع لوالية ثانية. ورغم انه 
اتهــم ترامب بتجاوز األعراف 
الديبلوماســية واســتخدام 
ألفــاظ ال تليــق بالرئاســة، 
جلأ بايدن بنفســه الى تقريع 
منافسه بعبارات وألفاظ مثل 
«مهــرج» و«كاذب» و«أحمق» 
و«عنصري» و«دمية بوتني» 
وبدا أن هجماته محسوبة، ورد 
ترامب بوصفه بأنه الشخص 
الذي ال ميت للذكاء بصلة وبأنه 

موسكو وبكني تنتقدان الزّج بهما في املعركة االنتخابية
وكاالت: رفضــت كل من الصني 
وروسيا الزج باسميهما في احلملة 
االنتخابية األميركية بعد أن حتولتا 
الى مادة سجال حامية خالل املناظرة 
األولى بني الرئيــس دونالد ترامب 
ومنافســه الدميوقراطي جو بايدن 
فجــر أمــس. وانتقدت موســكو ما 
وصفته بـ«مظاهــر جديدة للثقافة 
السياســية» في الواليات املتحدة. 
وجاء هذا التعليق أمس على لسان 
املتحدث باســم الرئاسة الروسية، 
دميتري بيسكوف، ردا على سؤال 
من الصحافيني بشأن وصف بايدن 
لترامــب خــالل املناظــرة بـ«جرو 

بوتني».
وذكر بيسكوف أن موسكو تفضل 
االمتنــاع عن إصــدار أي تقييمات 
للمناظرة االنتخابية، كي ال تتعرض 
التهامات جديــدة مبحاولة التدخل 
في شؤون الواليات املتحدة، مشددا 
على أن روســيا لم ولن تتدخل في 

الشؤون األميركية.

في الوقت نفســه، أكد املتحدث 
باســم الكرملــني أن روســيا تتابع 
مع الدول األخرى تطورات السباق 
االنتخابي في الواليات املتحدة لكونها 
من أكبــر القــوى االقتصادية على 

مستوى العالم.
وتابع: «بالتأكيد، نرصد مظاهر 
جديدة للثقافة السياسية واالنتخابية 
في الواليات املتحدة، لكننا ال نريد 
التعليق على ذلك وإصدار تقييمات 

له».
مــن جانبهــا، أعربــت الصــني، 
عن معارضتها الشــديدة حملاوالت 
اســتخدامها كورقة في االنتخابات 
الرئاسية األميركية، مؤكدة في الوقت 
نفسه أن لقاحات ڤيروس «كورونا 
اجلديــد» (كوفيــد-١٩) الصينيــة 
ستكون متاحة للعالم بسعر عادل 
ومعقول فــور تطويرها ووضعها 

قيد االستخدام.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث 
باسم وزارة اخلارجية الصينية وانغ 

وين بني - خالل املؤمتر الصحافي 
اليومي مبقر الوزارة - تعليقا على 

التعرض للصني خالل املناظرة.
وقال بني «نعــارض إثارة أفراد 
فــي الواليــات املتحــدة األميركية 
قضايا حول الصني واستخدامها في 
االنتخابات األميركية، أثبتت احلقائق 
أن االدعاءات األميركية بشأن الصني 

بال أي أساس».
وحــول التقارير التــي تتحدث 
عن أن أســعار اللقاحات الصينية 
لكوفيــد-١٩ ســتكون أعلــى مــن 
نظيراتها في أميــركا وغيرها، قال 
بني إن هذه التقارير «بال أســاس»، 
مشيرا إلى أن الرئيس الصيني شي 
جني بينغ أعلن سابقا أنه حال جناح 
تطوير لقاحــات صينية ووضعها 
قيد االستخدام ستكون سلعة عامة 

عاملية.
وأضاف بني أن الصني دولة تلتزم 
بتعهداتها، وأنه بالرغم من حالة عدم 
اليقني العاملية بشأن أسعار اللقاحات، 

فإن األمر بالنســبة للصني واضح، 
حيث ستكون اللقاحات متاحة للعالم 

بأسعار عادلة ومعقولة.
وقال «إنها ادعاءات بال أســاس، 
وهدفهــا تشــويه صــورة الصــني 

ونعارض ذلك».
وأضاف املتحدث «الصني تؤمن 
دائمــا بعــدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للــدول األخرى، ولم ولن 
تتدخــل الصــني فــي االنتخابــات 

األميركية».
وتابــع «نحث اجلانب األميركي 
على وقف التدخل في شؤون الصني 
الداخليــة، ووقف االتهامات التي ال 
أساس لها من الصحة ضد الصني.

وكانت وزارة اخلارجية الصينية 
قد نفت األسبوع املاضي، صحة ما 
تــردد على لســان مستشــار األمن 
القومي األميركــي روبرت أوبراين 
حول تدخــل بكني فــي االنتخابات 
الرئاســية األميركية، مؤكدة أن ما 

يتردد «ادعاءات بال أساس».

انتقادات ملدير املناظرة: واالس اختفى
وكاالت: واجــه كريس واالس، مذيع قناة 
فوكس نيوز، سيال من االنتقادات بسبب فشله 
في السيطرة والتحكم بردود اخلصمني دونالد 
ترامب وجو بايدن في املناظرة الرئاسية األولى. 
وحسب تقرير صحيفة الغارديان البريطانية 
انه خالل معظم أحداث املناظرة، قاطع ترامب 
حديث بايدن مرات عديدة، وفشل واالس في 
إبقاء الرئيس ترامب صبورا حتى يحني دوره 
في التحدث. في حلظات قليلة أخرى، واجه 
املرشــح الدميوقراطي جو بايــدن مقاطعات 
وتعليقات ترامب بالعبوس والسخرية.  وألقى 
العديد من املشاهدين باللوم على واالس، على 
الرغــم من أن ترامب هو الــذي غالبا ما كان 
يخالف القواعد املتفق عليها للنقاش، ورفض 
االلتزام بالتحدث في الوقت املخصص له فقط، 
وتغلب على الرجلني اآلخرين. من جانبه، قال 
كبير مراسلي شبكة CNN في واشنطن، جيك 
تابر، «كانت تلك املناظرة مبنزلة فوضى عارمة، 
إنها تشبه حريق القمامة أو حطام القطارات. 
لقد كانت أسوأ مناظرة شاهدتها في حياتي. 
في الواقــع، لم تكن مجرد مناظرة، بل كانت 
فضيحة، والسبب في ذلك يرجع في املقام األول 
إلى الرئيس ترامب». فيما غردت السيناتور 

الدميوقراطية السابقة كلير ماكاسكيل قائلة: 
«كريس واالس كان يشعر باإلحراج، ويحاول 
التظاهر بأن املشــكلة ليســت بسبب ترامب 
١٠٠٪». وعندما قاطع ترامب بايدن مرارا، بالكاد 
كان ميكن ســماع صوت واالس في اخللفية 
يقول «السيد الرئيس، السيد الرئيس»، في 
محاولة جلعل ترامب ينتظر دوره. في حني غرد 
بن رودس، املعلق السياسي ونائب مستشار 
األمن القومي الســابق في عهــد باراك أوباما 

قائال: «كريس واالس اختفى في املناظرة».

كريس واالس
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

اجلمود يسيطر على املشاورات.. ورؤساء احلكومة يرفضون اتهامات نصراهللا
بيروت ـ عمر حبنجر

ســيطر اجلمــود املطبــق 
املشــاورات  مســار  علــى 
اخلاصة بتكليف من يشــكل 
احلكومــة اللبنانية العتيدة، 
مــا يوحي بأنهــا مؤجلة الى 
ما بعد االنتخابات الرئاســية 
األميركيــة، أو حتــى إلغــاء 
العقوبــات األميركيــة علــى 
ايران املتمسكة بخيوط اللعبة 

السياسية في لبنان.
وتقول مصــادر بعبدا ان 
الرئيس ميشــال عون أجرى 
اتصاالت بعيدة عن األضواء 
لدراســة الوضع، واستمزاج 
اآلراء والبحــث عــن مرشــح 
مقبول مــن مختلف األطراف 
يكــون قادرا على التفاعل مع 

الكتل النيابية.
بــدوره، حّمل األمني العام 
الســيد حســن  حلــزب اهللا 
نصراهللا رؤســاء احلكومات 
الســابقني مســؤولية اعتذار 
مصطفــى أديب، معتبرا انهم 
أرادوا انتهاج عرف جديد في 
تأليــف احلكومات، يســحب 
مــن رئيــس اجلمهورية آخر 
صالحيــة دســتورية، هــي 
شراكته وبالتالي هذه البيعة 
أرادهــا نصــراهللا للرئيــس 
ميشال عون، وللفرقاء املوارنة 
بهدف احلد من الضغوط على 
موقــع رئاســة اجلمهوريــة 
داخل البيئة املسيحية والتي 
وصلت إلى حد املطالبة العلنية 
بانتخابــات رئاســية مبكرة، 

تخرج عون من بعبدا.
وقال نصراهللا ان املطلوب 
من الكتل النيابية ومن رئيس 

في محاولة تشــكيل حكومة 
إنقاذية واالســباب التي ادت 

إلى فشلها».
وجــاء فــي بيان رؤســاء 

احلكومة السابقني ما يلي:
أوال: إن املبادرة الفرنسية، 
التي شكلت الفرصة الوحيدة 
حملاولة وقــف انهيار لبنان، 
بنيــت على ضــرورة تعليق 
كل مــا ميــت الــى السياســة 
التقليدية، ومسألة  الداخلية 
الكتــل واألحــزاب،  تنافــس 
ألشــهر معدودة بحيث تتفق 
الرئيســية  النيابيــة  الكتــل 
علــى حكومة إنقــاذ مصغرة 

لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل 
النيابيــة في قصر الصنوبر، 
بعــد ان اجتمعــوا على كلمة 
ســواء فيما يتعلق بتســمية 
الرئيس املكلــف. وهذا الدور 
لم ينطلق للحظة واحدة من 
فرض الوصاية على رئاســة 
احلكومة بل من الدعوات التي 
أطلقتهــا أكثريــة اللبنانيني، 
والتي اجمعــت على وجوب 
عدم تكرار اآلليات التي اعتمدت 
في تشكيل احلكومة املستقيلة 
والتــي كانت محــل معارضة 
شــعبية واسعة تقاطعت مع 
الفرنســية ووجوب  املبادرة 

كان من الرئيس احلريري في 
اعقاب ذلك، وحيال اخلطر الذي 
يتهدد فرصة وقــف االنهيار 
املتاحــة اال أن جلأ إلى اتخاذ 
مبادرة منفردة تتيح في حال 
اعتمادها االبقاء على التمثيل 
الشيعي في وزارة املالية ملرة 
واحدة، مع التأكيد على مبدأ 
املداورة في احلقائب الوزارية. 
ومن املؤسف أنه بدال من تلقف 
مبادرة الرئيس احلريري التي 
اشــادت بهــا فرنســا، جرى 
االلتفاف عليها ووضع املزيد 
من الشــروط علــى الرئيس 
املكلــف والتمســك بتســمية 
الوزراء في احلقائب الباقية، 
في ضرب مكشــوف للقواعد 
التــي انطلقت منهــا املبادرة 
الفرنســية وللدســتور الذي 
يؤكد على عــدم حصرية أي 
حقيبة وزاريــة مبمثلني ألي 

طائفة بعينها.
رابعا: إن الالفت في رواية 
األمني العــام حلزب اهللا أنها 
تعمدت افتعال اشتباك طائفي 
بني رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة املكلف، بزعم التعدي 
على الصالحيات الدستورية 
لرئيس اجلمهورية ملصلحة 
رئاســة احلكومــة وما متثل، 
وهو األمر الذي ال اســاس له 
من الصحة. علما أن ما طالب 
به الرئيس املكلف هو ذاته ما 
طالبت به رئاسة اجلمهورية 
الكتل والشخصيات  ومعظم 
السياســية والنيابيــة التــي 
استشــارات  فــي  شــاركت 
القصر اجلمهوري، من اعتماد 
للمداورة في احلقائب باستثناء 
ممثلي الثنائي أمل وحزب اهللا.

مــن االختصاصيــني األكفاء 
ال تســميهم االحزاب، لتنفيذ 
برنامج اصالحــي اقتصادي 
مالي ونقــدي وإداري بحت، 
مفصل في خطواته لألشــهر 
الثالثة االولى، لفتح املجال أمام 
البدء باستعادة الثقة وعودة 

التمويل اخلارجي للبلد. 
ثانيا: لم يشــكل ما سماه 
السيد نصر اهللا «نادي رؤساء 
احلكومات االربعة» احلكومة 
نيابة عن الرئيس اديب، ولم 
يفرض اسما فيها او حقيبة، 
بــل اقتصر دوره على توفير 
الغطاء بشكل شفاف وواضح 

قيام حكومة مستقلني بعيدا 
عن احملاصصة والوالء احلزبي 

والسياسي.
ثالثــا: ان الرئيس املكلف 
لم يكن في مقدوره التشــاور 
مع رئيس اجلمهورية، أو مع 
أي من الكتل السياســية في 
االســماء واحلقائــب في ظل 
العقدة التي رفعها في وجهه 
ثنائي أمــل وحزب اهللا، فور 
وصول جهــوده الى مراحلها 
االخيــرة عشــية العقوبــات 
التي اعلنت بحــق الوزيرين 
السابقني، والتي نشأت عنها 
تعقيدات واستعصاءات. وما 

خامسا: ان مطالعة االمني 
العام حلزب اهللا تنسف املبادرة 
الفرنســية أيضــا مبحتواها 
االقتصادي واملالي من خالل 
املقاربــات اخلاصة بصندوق 
النقــد الدولــي واالصالحات 

االقتصادية واملالية.
سادســا: لــم يكن الســيد 
نصر اهللا موفقــا في العودة 
إلى احداث مايو ٢٠٠٨ للتذكير 
الــذي تعرضــت  باالعتــداء 
لــه بيــروت، وهــو مــا قرأه 
اللبنانيون تهديدا غير مقبول 
وتلويحا باستخدام الفوضى 
والعنف والفلتان األمني، والتي 
ال تستثني أحدا من مخاطرها.
وكان رئيــس احلكومــة 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو 
عــن  املتحــدة  االمم  أبلــغ 
مستودعات اسلحة وصواريخ 
تابعة حلزب اهللا في مناطق 
اجلناح والليلكي والشويفات 
جنوبي بيروت وقدم خريطة 

بإحداثيات هذه املواقع.
نظمــت  االثــر،  وعلــى 
العالقات اإلعالمية في حزب 
اهللا جولــة لوســائل االعالم 
احمللية والعربيــة والدولية 
في ورشة لقص احلديد كانت 
ضمن املواقع التي اشار اليها 
نتنياهو، وهي تقع على مقربة 
من منشأة للغاز، وبجوار مبنى 
الســفارة اإليرانية في محلة 
اليهم  اجلناح، حيث حتــدث 
مسؤول اعالم حزب اهللا احلاج 
محمد عفيــف، نافيا ادعاءات 
نتنياهــو والناطــق باســم 
اجليش اإلســرائيلي أفيخاي 
أدرعي، حول وجود جتهيزات 

صاروخية.

مصادر بعبدا: عون أجرى اتصاالت بعيداً عن األضواء لدراسة الوضع والبحث عن مرشح مقبول من مختلف األطراف

(محمود الطويل) اهالي السجناء خالل اعتصام امام قصر االونيسكو تزامنا مع اجللسة التشريعية 

املجلس ومن رئيس اجلمهورية 
أن يسلموا نادي األربعة البلد، 
بال قيد وال شرط، وبال نقاش 

وال سؤال، وإال فاعتذار.
البــاب  ابقــى  نصــراهللا 
املبــادرة  أمــام  مفتوحــا 
الفرنســية، وقال ان الثنائي 
الشيعي لم يكن لديه مشكلة 
في أن يتولى سعد احلريري 
رئاســة احلكومة وأن يسمي 
الشخصية التي يريد، كما أن 
«الثنائي» قبل بتسمية نادي 
احلكومات السابقني ملصطفى 
اديب، واضــاف: نحن رحبنا 
مببادرة الرئيس ماكرون، لكن 
علــى أال يكون مدعيا عاما او 
محققــا وقاضيــا، ومصــدرا 
لالحكام ووصيا وواليا على 
لبنــان، وما زلنا نرحب بهذه 
املبادرة. لكننا نرفض تسليم 
البلد لنادي رؤساء احلكومات، 
مؤكدا التمسك بتمثيل احلزب 
فــي احلكومــة «حلماية ظهر 
املقاومــة وحمايــة مــا تبقى 
مــن لبنان اقتصاديا، حتى ال 
تتكرر في لبنان حكومة ٥ مايو 
٢٠٠٨»، ودافــع نصراهللا عن 
إيران وحمل واشنطن ورؤساء 
احلكومات مسؤولية اجهاض 

املبادرة الفرنسية.
من جانبهم، اعتبر رؤساء 
احلكومــة الســابقون  جنيب 
ميقاتــي  و فؤاد الســنيورة  و 

ســعد احلريري  و متام سالم  
في بيان أنه «من املؤسف أن 
يجتنب األمني العام حلزب اهللا   

السيد حسن نصر اهللا  احلقيقة 
إلى هــذه الدرجة في الرواية 
التي ساقها بشأن املساعي التي 
قام بها الرئيس  مصطفى أديب  

السيسي يوّجه بتسريع عملية حتديث
وتطوير قطاع النقل البحري

القاهرة ـ خديجة حمودة

وجــه الرئيــس املصري 
عبدالفتاح السيسي باإلسراع 
في عملية حتديث وتطوير 
قطاع النقل البحري على نحو 
يحقق أقصى عائد اقتصادي 
واســتثماري  وجتــاري 
ويتســق مع محددات األمن 
القومي املصري ويساهم في 
الدولة  اســتراتيجية ونهج 
التجــارة  لتعزيــز حركــة 
البينية مــن وإلى مصر، ما 
يدعم فرص التصدير وتغطية 
االحتياجات من املواد األولى 
الالزمــة لعمليــة اإلنتــاج 
والصناعــة، وكذلــك يعظم 
من املوقع اجلغرافي املتميز 
ملصر وما يربطها مع العديد 
من التكتالت اإلقليمية على 
مستوى العالم، من اتفاقيات 

وبورســعيد والبحر األحمر، 
بــني  بالتنســيق والتعــاون 
اجلهــات املعنية في منظومة 
النقل البحــري في مصر من 
الشركات العاملة في الشحن 
والتفريغ والتوريدات وتداول 
احلاويات وكبرى التوكيالت 

املالحية.
الــى ذلك، اطلــع الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي علــى 
العاملــي  مخطــط املشــروع 
«مرابط مصر» لتربية وانتاج 
اخليل العربي املصري األصيل.

جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
اإلمــداد  مــع رئيــس هيئــة 
إدارة  ومديــر  والتمويــن، 
البيطريــة للقوات  اخلدمات 
املسلحة، مبشاركة رجال أعمال 
متخصصني في مجال تربية 
وانتاج اخليل العربي املصري.

وأوضــح املتحدث باســم 
رئاســة اجلمهورية الســفير 
بسام راضي أن االجتماع تناول 
اســتعراض جهود الدولة في 
اســتعادة اإلرث املصري في 
تربية وإنتاج اخليول العربية 
املصريــة األصيلــة وإحيــاء 

انشطتها املصاحبة.
الرئيس السيسي  واطلع 
على مخطط املشروع العاملي 
«مرابط مصر» لتربية وانتاج 
اخليل العربي املصري االصيل، 
واملتضمــن جميع الرياضات 
املتعلقة باخليول  واالنشطة 
الدوليــة  للمعاييــر  طبقــا 
وذلك داخل مســاحة خضراء 
ســتكون األكبــر فــي منطقة 
الشــرق األوسط، وبالشراكة 
مــع أعرق اخلبــرات الدولية 
واحمللية وبالتعاون مع أكبر 

املطورين العامليني.

اطلع على مخطط املشروع العاملي «مرابط مصر» لتربية وإنتاج اخليل العربي املصري األصيل

للتجارة احلرة، خاصة القارة 
األفريقية.

جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
امس مع اللــواء أركان حرب 
وليــد أبواملجــد رئيس هيئة 
اإلمــداد والتمويــن للقــوات 
املسلحة، وياسر هيكل رئيس 
مجلــس إدارة شــركة آمــون 

للتوكيالت املالحية.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول اســتعراض 
تطوير النقل البحري وإدارة 

املوانئ في مصر.
وشهد االجتماع استعراض 
اخلطــوات التنفيذية في هذا 
الصــدد مــع هيئــات املوانئ 
الرئيســية فــي مصــر بــكل 
مــن اإلســكندرية ودميــاط 

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من املسؤولني لالطالع على مخطط املشروع العاملي «مرابط مصر»

مدبولي: بدء التشغيل التجريبي ملنظومة 
التأمني الصحي الشامل باألقصر قريبًا

عقوبات أميركية جديدة
على ١٩ شخصية وكيانًا سوريًا

القاهرة - هالة عمران

عقد د.مصطفى مدبولي، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، 
امــس، ملتابعــة  اجتماعــا، 
املوقــف التنفيذي ملنظومة 
التأمــني الصحــي الشــامل 
مبحافظات املرحلة األولى، 
وذلك بحضور د.هالة زايد، 
وزيــرة الصحة والســكان، 
ود.عمــرو طلعــت، وزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومات، وم.خالد العطار، 

وكاالت:   - واشــنطن 
اخلزانــة  وزارة  فرضــت 
األميركية أمس جولة جديدة 
من العقوبات تستهدف هذه 
املرة ١٣ كيانا وســتة أفراد، 
حيــث تســعى واشــنطن 
للضغط على نظام الرئيس 
السوري بشار األسد للعودة 
إلى املفاوضات التي تقودها 
األمم املتحدة والتوصل إلى 

نهاية للحرب.
وأدرجت واشنطن على 
قائمتهــا الســوداء اجلديدة 
أمس من وصفتهم «بعناصر 
متكــني رئيســية» حلكومة 

األسد، ألعوام طويلة. 
وقــال وزيــر اخلزانــة 
األميركي ستيفن منوتشني 
«الواليات املتحدة ستواصل 
توظيف كل أدواتها وسلطاتها 
لتستهدف أموال أي شخص 
يســتفيد من نظام األسد أو 
يسهل انتهاكاته ضد الشعب 

السوري».
كما حذر وزير اخلارجية 
األميركــي مايــك بومبيــو 
في ســياق منفصــل من أن 
استهداف املسؤولني والقادة 
«وقادة األعمال الفاسدين لن 
يتوقــف حتى يتخــذ نظام 
األسد ومســاعدوه خطوات 
ال رجوع عنها إلنهاء حملة 
العنف ضد الشعب السوري 
وتنفيذ قــرار مجلس األمن 
التابــع لألمم املتحــدة رقم 

.«٢٢٥٤
أن  بومبيــو  وأضــاف 
«أفعالهــم تطيــل معانــاة 
الشعب الســوري بال داع» 
العقوبات،  وشــملت قائمة 
بحســب ما رصدتــه مواقع 
سورية، كال من رجل األعمال 
خضر طاهــر (ابــن علي)، 
إبراهيم  ونســرين حســني 
ورنا حســني إبراهيم وهما 
ابنتــا املدير العام الســابق 
لهيئة االستشــعار عن بعد 
ولهما ملكية في شركة تلي 
انفست، باإلضافة إلى ميالد 
جديد (قائد القوات اخلاصة)، 
وحازم يونس قرفول حاكم 
مصــرف ســورية املركزي، 
وحســام محمد لوقا رئيس 

اللجنة األمنية في درعا.
فهــي:  الشــركات  أمــا 
شــركة «العلــي واحلمزة»، 
و«القلعة للحماية واحلراسة 
و«إيــال  واخلدمــات»، 
للخدمات اإلعالمية»، و«إيال 

إلــى  االجتمــاع، باإلشــارة 
أن احلكومة بــدأت تطبيق 
التأمــني الصحي  مشــروع 
الشــامل فــي بورســعيد، 
ونســتعد لبــدء التشــغيل 
التجريبي قريبا في محافظة 
األقصر، بعد التأكد من كفاءة 
وفاعلية تطبيــق املنظومة 
قبل إطالقه، وذلك على غرار 
ما مت تنفيذه في بورسعيد.

وقالت وزيرة الصحة إننا 
وضعنا نصب أعيننا ضرورة 
االستفادة من جميع اخلطوات 

«البعث» وضباطا في قوات 
النظام، إضافة إلى قياديني 
عسكريني متقاعدين كان لهم 

دور في ارتكاب اجلرائم.
وتعتبر حزمة العقوبات 
أمــس الرابعة ضــد النظام 
الســوري منــذ بــدء دخول 
قانون «قيصر» حيز التنفيذ، 

في يونيو املاضي.
وشملت احلزمة األولى ٣٩ 
شخصية وكيانا، من بينها 
رئيس النظام السوري، بشار 
األسد، وزوجته أسماء األسد.

أما احلزمة الثانية، في ٢٩ 
من يوليو املاضي، فشملت 
حافظ األســد جنــل رئيس 
الســوري، وزهير  النظــام 
توفيــق األســد وجنله كرم 
األســد، إضافة إلى «الفرقة 
األولــى» في قــوات النظام 

السوري.

واإلجراءات، التي مت اتخاذها 
خــالل تطبيق املنظومة في 
محافظة بورسعيد، مشيرة 
إلى أن تطبيق املنظومة في 
محافظــة األقصر ســيكون 
أفضل في املرحلة التجريبية 
التي ســنبدأها، وذلك نظرا 
التي اكتســبناها  للخبرات 
املاضيــة،  الفتــرة  خــالل 
مضيفة: سنعمل على التغلب 
على أي حتديات قد تواجهنا 
في مراحل تنفيذ املشــروع 

بوجه عام.

كما أدرجت رجل األعمال 
وسيم أنور القطان، وشركاته، 
وهي «مروج الشام لالستثمار 
والسياحة»، و«آدم للتجارة 
واالستثمار»، و«إنترسكشن» 

احملدودة.
وينص قانون «قيصر» 
على جتميد مساعدات إعادة 
اإلعمــار، وفــرض عقوبات 
الســوري  النظــام  علــى 
وشــركات متعاونة معه ما 
لم يحاكم مرتكبو االنتهاكات. 
ويســتهدف أيضــا كيانات 
روســية وإيرانية ولبنانية 
تدعم أو تتعاون مع النظام 

السوري.
ويجمد اإلجراء أي أصول 
أميركيــة ألولئــك املدرجني 
على القائمة السوداء ومينع 
عموما األميركيني من التعامل 

معهم.

بينهم حاكم املصرف املركزي ورجال أعمال وشركات عدة ووزارة السياحة

نائــب وزيــر االتصــاالت 
للتنميــة اإلدارية والتحول 
الرقمي وامليكنة، ود.إيهاب 
أبوعيش، نائب وزير املالية 
للخزانــة العامــة، ود.أحمد 
الســبكي، مســاعد وزيــرة 
الصحــة، رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئة العامة للرعاية 
الصحية، وحســام صادق، 
املدير التنفيذي لهيئة التأمني 
الصحي الشامل، ومسؤولي 

عدد من اجلهات املعنية.
الــوزراء  وبــدأ رئيــس 

للسياحة»، و«إميا»، و«إميا 
تيــل لالتصــاالت»، و«إميا 
تيل بــالس»، و«الياســمني 
للتعهدات»، و«النجم الذهبي 
و«الســورية  التجاريــة»، 
واالســتثمار»،  للمعــادن 
لــإلدارة  و«الســورية 

الفندقية».
هــذه  ملكيــة  وتعــود 
الشركات جميعها إلى رجل 

األعمال خضر طاهر علي.
كما فرضت العقوبات على 
وزارة الســياحة السورية، 
والشــركة «السورية للنقل 
والسياحة»، التابعة للوزارة 

رسميا.
وفــي ٢٠ من اغســطس 
املاضــي، فرضــت الواليات 
املتحــدة األميركية عقوبات 
جديدة ضد النظام السوري، 
شــملت قياديني فــي حزب 

جيفري: واشنطن حريصة على إيجاد حّل لألزمة

شروط جديدة للقروض في املصرف الصناعي

عواصم - وكاالت: أكد املبعوث األميركي 
اخلاص بسورية جيمس جيفري، أن الواليات 
املتحدة األميركية حريصة على إيجاد حل 

لألزمة السورية.
وقال جيفري، إنه ال ميكن التعامل مع 
املخاطر اجليوسياسية للحرب من دون حل 
األزمة اإلنســانية أيضا. وجاء ذلك خالل 
مشاركة جيفري في فعالية نظمتها «الشبكة 
السورية حلقوق اإلنسان» ومنظمة «اليوم 
التالي»، على هامــش اجتماعات اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة حتت عنوان «ضرورة 
حتقيق العدالــة للمعتقلني لدى النظام في 

ظل انتشار «كوفيد- ١٩».
وأكد املبعوث األميركي إن واشنطن لن 
تطبع العالقات مع النظام السوري إال بشرط 
واحد «مرتبط باتخاذ النظام السوري خطوات 
لتبني القرار األممي ٢٢٥٤، املتعلق بالعملية 
السياسية في البالد، والذي أصدره مجلس 
األمن الدولي عام ٢٠١٥». وفق ما نقلت وكالة 

«األناضول».
وشدد جيفري أن الواليات املتحدة لن 
تطبــع عالقاتها مع النظــام الذي وصفته 
بـ«الشــرير» ما لم يتخــذ خطوات لتبني 

القرار، وهو ما لم يبدأ به حتى اآلن.

وكاالت: كشــف املصــرف الصناعي 
السوري عن وضع مجموعة من الضوابط 
في عمليات التسليف بعد السماح بتفعيل 

القروض.
وقال املدير العام للمصرف الصناعي، 
عمر سيدي، إن «املصرف الصناعي وضع 
ضوابط جديدة، منها عدم السماح بتجاوز 
سقف التسهيالت االئتمانية عبر املصرف 
(٥٠٠ مليون ليرة سورية)، وفقا ملا نقلته 

صحيفة «الثورة».
وســمح املصــرف الصناعــي مبنح 
لتمويل  املباشرة  االئتمانية  التســهيالت 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة واملشاريع 
الصناعيــة واحلرفية ولتمويل رأس املال 
الثابت مع السماح بتمويل رأس املال العامل 

بالقروض القصيرة أو متوسطة األجل.
وأضاف ســيدي، أن املصرف سيمنح 
التسهيالت االئتمانية للمشاريع االستثمارية 
التأســيس والتوســعة والشراء  ألعمال 
والتسهيالت اخلاصة باملقاولني واملهندسني 
لتمويل قروض شراء اآلليات واملعدات الالزمة 

إلجناز املشاريع اإلنشائية.
بينما ستمنح التسهيالت االئتمانية غير 
املباشرة وفق التعليمات التنفيذية السابقة 

دون أي تعديل.
وأكد ســيدي، أنه لن مينح أي شكل 
للعمالء  االئتمانية  التسهيالت  من أشكال 
املتعثرين (املتأخرين عن سداد القروض) 
مشددا على اتخاذ كل اإلجراءات القانونية 

لتحصيل الديون املتعثرة.
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جوائز األفضل وقرعة «األبطال» بـ ٣٢ ناديًا.. اليوم

الزمالك في مواجهة صعبة أمام املصرى

قطر.. إيقاف النشاط الرياضي ٣ أيام

بعد أقل من ســتة أســابيع على تتويجه 
باللقــب للمرة األولى منذ ٢٠١٣ والسادســة 
في تاريخه عقب موســم تأخر كثيرا بسبب 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد، سيتعرف 
بايرن ميونيخ األملاني ومنافسوه الكبار على 
مجموعاتهم فــي دوري أبطال أوروبا اليوم 

حني تسحب القرعة في جنيڤ.
ولــم يتغير أي شــيء بالنســبة للوضع 
الصحي منذ أن رفع النادي الباڤاري الكأس 
القارية، وستكون قرعة اليوم ضمن برنامج 
توزع فيه جوائز االحتاد القاري ألفضل العب 
والعبة أيضا، وقد تسبب «كوفيد-١٩» في نقل 
احلفل من أثينا الى جنيڤ من دون احلضور 
التقليدي للضيوف في عملية سحب القرعة.

وســيتواجد بايرن ضمن املستوى األول 
بصحبــة إشــبيلية بطــل مســابقة الدوري 
األوروبــي «يوروبا ليغ»، إضافة الى األندية 
املتوجة بطلة في الدوريات الوطنية األعلى 
تصنيفا، وهــي ليڤربول اإلجنليزي، وريال 
مدريد اإلســباني حامل الرقم القياسي بعدد 
ألقاب املســابقة (١٣)، ويوڤنتوس اإليطالي، 
وبورتو البرتغالي، وزينيت سان بطرسبورغ 

الروسي. ويفرض هذا األمر مواجهات مثيرة 
جدا، في ظل وضع برشلونة وأتلتيكو مدريد 
اإلســبانيني، وثالثي إجنلترا تشلسي ومان 
ســيتي وجــاره مــان يونايتد، وبوروســيا 
دورمتوند األملاني وأياكس أمستردام الهولندي 
فــي املســتوى الثاني، وفرق مــن عيار إنتر 
ميالن وأتاالنتا اإليطاليني، واليبزيغ األملاني 
ومرســيليا الفرنسي في املســتويني الثالث 

والرابع.
الــى دور  وتأهــل ٢٦ فريقــا مباشــرة 
املجموعات، في حني حتدد البطاقات الســت 
األخرى عبــر األدوار التمهيدية وصوال الى 
دور فاصل تأهل من خالله حتى اآلن دينامو 
كييــڤ األوكراني، وأوملبياكــوس اليوناني 
وفيرينسفاروش املجري، ويبدو من الصعب 
تخيــل الوصول الى املباراة النهائية املقررة 
في اســطنبول في مايو مع جمهور تعج به 

املدرجات.
ويبدأ دور املجموعات في ٢٠ أكتوبر املقبل، 
وستقام جميع املراحل الست في املجموعات 
الثماني على مدى ثمانية أســابيع، وستقام 

املباريات خلف أبواب موصدة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

التهبت الســاحة الرياضية املصرية، مع 
الصدام املفاجئ بني اللجنة االوملبية املصرية 
برئاسة هشام حطب ورئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصور، والتي وصلت بشكل مفاجئ 
وسريع الى مكتب النائب العام، بعد ان قدم 
رئيس الزمالك اوراقا يتهم فيها اللجنة االوملبية 
ود.حســن مصطفى رئيس االحتــاد الدولي 
لكرة القدم، تتضمــن حتريضا على أمور ال 
تتسق مع سياسة الدولة املصرية، فيما ردت 
«االوملبية» بأن االوراق املمهورة بخامت اللجنة 

االوملبية مزورة.
واعلن منصور انه سيعقد مؤمترا صحافيا 
الســبت املقبل، للرد على البيان الصادر من 
اللجنة األوملبية املصرية برئاسة هشام حطب، 
وأضاف: «ســأفضح أفعال مسؤولي اللجنة 

األوملبية بالصوت والصورة أمام املاليني».
بدوره رد حطب: «مرتضى منصور، أظهر 
أوراقا تفيد بتطاول أعضاء اللجنة األوملبية 
املصرية ضد الدولــة، وهذا لم يحدث مطلقا 
وأقواله باطلة، لذلك ذهبت ملكتب النائب العام، 
إلثبات صحــة موقفنا، ومت تســليم األختام 
اخلاصة باللجنة األوملبية للمسؤولني إلثبات 
التزوير». وبعيــدا عن هذه احلالة املصادمة 
الساخنة، سيكون اليوم الزمالك ضيفا على 
املصري البورســعيدي مبلعب برج العرب، 
ضمن اجلولة ٣١ من مسابقة الدوري، والتي 
ستشــهد الظهور األول للمدير الفني اجلديد 
البرتغالي بيتشيكو العائد الى تدريب الفريق 
خلفا للفرنسي كارتيرون. وتسبق هذه املواجهة 
الكبرى، مباراة أخرى جتمع بني اجلونة وطنطا 
بالغردقة، علما ان طنطا قد تأكد هبوطه للقسم 

الثاني، فيمــا يواجه اجلونــة نفس اخلطر. 
وبالتزامن مع هبوط طنطا، تأكد ايضا هبوط 
فريــق أف ســي مصر، بعــد ان تلقى هزمية 
كبيرة من املقاولون العرب بسداسية نظيفة، 
كما حافظ بيراميدز على املركز الثالث بالفوز 
على االحتاد السكندري ١-٠، وبنفس النتيجة 

فاز انبي على مصر املقاصة.
موسيماني يخلف فايلر في تدريب األهلي

إلــى ذلك، بات في حكــم املؤكد ان يوجه 
مجلــس ادارة النــادي االهلي خطاب شــكر 
للسويســري رينيه فايلر وملســاعديه، بعد 
فض االرتبــاط بالتراضي، حيث غادر فايلر 
القاهرة بالفعل مساء أمس عقب مباراة االهلي 

والترسانة بكأس مصر.
ودون اضاعة للوقت يرأس اليوم محمود 
اخلطيب اجتماعا ملجلس االدارة الختيار املدرب 
اجلديد، الذي فتح طوال األيام املاضية خط 
اتصاالت ساخنا وكذلك اجتماعات مع جلنة 
التخطيط للكرة باألهلي التي يترأسها محسن 
صالــح وتضم في عضويتهــا زكريا ناصف 
وكذلك مع أميــر توفيق مدير التعاقدات من 
أجل التشــاور بشــأن اختيار املدرب اجلديد 
والذي تشير التقارير الى انه سيكون اجلنوب 
افريقي موسيماني مدرب صن دوانز اجلنوب 
افريقي ليكون بذلك اول مدرب افريقي يدرب 

املارد االحمر، بعقد ميتد ملوسمني.
ومن املتوقع ان يصل موســيماني خالل 
ســاعات الــى القاهرة بصحبة ٣ مســاعدين 
وهم: روالني موكوينا كمدرب مساعد وكابيلو 
راجنوانا كمدرب احمال وموسى ماتالبا كمحلل 
أداء، فيما استقر الرأي على استمرار االيطالي 

ميشيل اياناكوني مدربا حلراس املرمى.

الدوحة - فريد عبدالباقي

قــررت اللجنة األوملبيــة القطرية إيقاف 
النشــاط الرياضي للمنافســات احمللية ملدة 
٣ أيــام اعتبارا من أول مــن أمس (الثالثاء) 
وحتى اليوم (اخلميــس)، وذلك حدادا على 
وفاة املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد. الى ذلك، احتل الدحيل 
القطــري املركز الرابع فــي تصنيف األندية 
اآلســيوية للعام احلالــي ٢٠٢٠ حتى تاريخ 

املباريات التي خاضها حتى ٢٧ سبتمبر اجلاري 
معتمدا على النتائج التي حتققت هذا املوسم 

لألندية على مدار ٢٠٢٠.
وبالنسبة لقمة الترتيب في املركز األول 
جاء نادي كاشــيما انتلرز الياباني في القمة 
بينمــا قفز برســبوليس اإليراني إلى املركز 
الثاني، فيما تراجع الهالل السعودي الذي كان 
في وصافة الترتيب العام املاضي إلى املركز 
الثالث هذا العام بعد أن مت شطب نتائجه في 

بطولة دوري األبطال هذا املوسم.

املواجهات تنطلق ٢٠ أكتوبر لـ ٨ أسابيع بال جمهور والنهائي في إسطنبول

تراجع الهالل للمركز الثالث بتصنيف األندية اآلسيوية

دورمتوند يرفض ١٠٠ مليون يورو
رفض نادي بوروسيا دورمتوند االملاني 
عرضا بلغت قيمته ١٠٠ مليون يورو من 
مان يونايتد االجنليزي للتخلي عن خدمات 
اجلناح الدولي اإلجنليزي جايدون سانشو.
وكان دورمتوند حدد موعدا ينتهي 
في ١٠ أغسطس املاضي النتقال محتمل 

لالعبه الشــاب ابن الـ ٢٢ عاما، ما دفع 
سيباســتيان كيهل، رئيس قسم إدارة 
الالعبني في النادي، الى التأكيد «سيلعب 
لدورمتوند هذا املوسم»، وذلك بعدما ساهم 
االجنليزي بهدف من خماسية فريقه في 

مرمى دويسبورغ في كأس أملانيا.

حجــز توتنهــام مقعــده في ربع 
نهائي كأس رابطة األندية اإلجنليزية 
احملترفة في كرة القدم، بعدما تفوق 
على ضيفه وجاره اللدود تشلســي 
بركالت الترجيح ٥-٤ عقب تعادلهما 

١-١ في الوقت األصلي.
وبدا تشلســي في طريقه حلسم 
التأهــل على حســاب فريــق مدربه 
السابق البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي توج مع الـ«بلوز» بلقب الدوري 
أربع مرات والكأس مرة واحدة وكأس 
الرابطــة ثالث مــرات، وذلك بتقدمه 
منــذ الدقيقة ١٩ بهــدف أول لألملاني 
تيمــو فيرنر بقميــص النادي حتى 
الدقيقــة ٨٣ حني خطف األرجنتيني 
إيريك الميال التعادل، فارضا ركالت 
الترجيح التي ابتسمت لفريقه. وكانت 
مواجهة الثالثاء السابعة بني توتنهام 
وتشلسي في كأس الرابطة واألولى 
منذ نصف نهائي موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ 
حني تأهل األخير بركالت الترجيح، 
بعد أن تبادال الفوز كل على أرضه.

ودخــل الفريقــان الــى اللقاء في 
ظروف مشابهة الى حد ما، إذ تعادال 
في الدوري خالل عطلة نهاية األسبوع 
لكن بطريقة متناقضة، توتنهام مع 
نيوكاســل ١-١، وتشلسي مع وست 

بروميتش ألبيون ٣-٣.
وبلغ فريق مورينيو ثمن نهائي 
كأس الرابطة من دون أن يلعب مباراة 
الــدور الثالث مع ليتون أورينت من 
الدرجة الرابعة، إذ اعتبر فائزا ٣-٠ 
جــراء ظهور عــدة حــاالت إيجابية 
لڤيروس كورونا في صفوف األخير، 
فيما تغلب تشلســي، على بارنسلي 
من الدرجة األولى بسداسية نظيفة، 
ويشــكل البقاء فــي مســابقة كأس 

الرابطــة  الـــ١٦ لبطولــة كأس  دور 
احملترفــني اإلجنليزيــة، على أرض 
ملعب «أنفليد»، وكان «الريدز» تغلب 
على «املدفعجية» ٣-١ اإلثنني املاضي 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة للدوري 

اإلجنليزي.
ويســعى ليڤربول بقيادة مدربه 
األملاني، يورغن كلوب إلى اســتمرار 
سلسلة االنتصارات وتأكيد التفوق 
على منافسه األرسنال خالل ٧٢ ساعة 
من لقاء الدوري، بينما يأمل اإلسباني 
أرتيتــا املديــر الفني ألرســنال برد 
االعتبار وأخذ الثأر من كتيبة كلوب. 
كما تقام اليوم مباراتان في الدور ذاته، 
حيث يستضيف برينتفورد نظيره 
ڤولهام، فيما يحل ستوك سيتي ضيفا 

على استون ڤيال.

بفوزه في النهائي على تشلسي بالذات.
 «كالكيت ثاني مرة»، ويستضيف 
اليوم ليڤربول منافسه أرسنال ضمن 

الرابطــة، فرصة لتوتنهــام من أجل 
محاولة إحراز لقبه األول على اإلطالق 
منذ عام ٢٠٠٨ حني توج بكأس الرابطة 

ليڤربول وأرسنال.. «كالكيت ثاني مرة»
توتنهام يتأهل بالركالت الترجيحية لربع نهائي كأس الرابطة

ضــرب الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش، 
املصنف أول عامليا، بقوة في مستهل مسعاه 
إلحراز لقب بطولة فرنسا املفتوحة للتنس 
للمرة الثانية في مسيرته، بفوزه في الدور 
األول على السويدي ميكايل إميير بسهولة 
٦-٠ و٦-٢ و٦-٣، فيما أحرجت التشيكية 
كارولينــا بليشــكوفا املصنفــة ثانيــة عند 
السيدات على يد املصرية املغمورة ميار شريف 
قبل أن تخرج في نهاية املطاف منتصرة ٦-٧ 
(٩-١١)، ٦-٢ و٦-٤، كما أعلن منظمو البطولة 
عن انســحاب النجمة األميركية املخضرمة 
ســيرينا وليامس بســبب اإلصابة في وتر 
أخيل. وبحضور عدد محدود من اجلماهير 
بســبب تداعيات ڤيروس كورونا املستجد، 
لم يجد ديوكوفيتش أي منافســة تذكر من 
الســويدي املصنف ٨٠ عامليا وجتاوز عقبة 
الدور األول للمرة ١٦ في مشــاركته الـ١٦ في 
البطولة الفرنسية، معادال رقما قياسيا مسجال 
باســم األرجنتيني غييرمو فيال واإلسباني 

رافايل نادال. 

وتعهد الصربي أنه «بالتأكيد، سأحرص 
على أال أرتكب اخلطأ ذاته مرتني» بخصوص 
اخلطأ الذي ارتكبه في فالشينغ ميدوز والذي 
كلفه فرصــة الفوز باللقب للمــرة الرابعة، 
الســيما فــي ظــل غيــاب فيــدرر لالصابة، 
ونــادال خوفا من ڤيــروس «كوفيــد-١٩». 
وعلــق ديوكوفيتش على خــوض البطولة 
الفرنسية في هذه الظروف التي فرضها تفشي 
«كوفيد-١٩»، قائال «من البديهي إنها ليست 
روالن غاروس التي اعتدنا عليها، لكن يسعدنا 
أن نلعــب أمام اجلمهور»  وعند الســيدات، 
عانت املصنفة ثانية في البطولة التشيكية 
كارولينا بليشكوفا أمام املصرية ميار شريف 
لبلــوغ الــدور الثاني، بتغلبهــا عليها ٦-٧ 
(٩-١١)، ٦-٢ و٦-٤، كمــا تأهلت األميركية 
صوفيــا كينني، املصنفة رابعة بفوزها على 
الروسية ليودميال سامسونوفا ٦-٤ و٣-٦ 
و٦-٣، وتأهلت أيضا التونسية أنس جابر 
املصنفة ثالثني بفوزها على الكازاخستانية 

زارينا دياس ٤-٦ و٦-٣ و٦-١.

ديوكوفيتش يفرض إيقاعه.. 
واإلصابة تخرج سيرينا من «روالن غاروس»

«اخلفافيش» تفك عقدتها.. و«البرسا» في ضيافة سلتا فيغو
تخلص ڤالنسيا من عقدة 
الفوز خــارج ملعبــه وحقق 
انتصــاره األول بعيــدا عــن 
«ميستايا» في آخر ١٣ مباراة 
له في الدوري اإلسباني لكرة 
القــدم، وجــاء على حســاب 
ريــال  الباســكي  مضيفــه 
سوســييداد ١-٠ فــي افتتاح 
الرابعــة للــدوري  املرحلــة 
اإلســباني لكرة القــدم، فيما 
تصدر خيتافي بفوزه الكبير 
على ضيفه ريال بيتيس ٣-٠.
الى  ودخــل «اخلفافيش» 
اللقــاء مــع سوســييداد على 
خلفيــة هزميــة وفــوز فــي 
املرحلتني املاضيتني، وفشــل 
في العــودة بالنقــاط الثالث 
في ١٢ مبــاراة متتالية خارج 
ملعبه، وحتديدا منذ تغلبه على 
ليفانتي ٤-٢ في ٧ ديســمبر 
٢٠١٩. لكنه متكن من فك هذه 

غارسيا الى ٧ نقاط في املركز 
الثاني بفــارق األهداف خلف 
خيتافــي الذي تصــدر بعدما 
أحلــق بريــال بيتيس هزمية 
ثانية تواليــا بعد فوزين في 

العقــدة بفضل هــدف وحيد 
سجله األوروغوياني ماكسي 
غوميــس (٧٥) بعد عرضية 
مــن خوســيه غايــا، رافعــا 
املــدرب خافي  رصيد فريــق 

املرحلتني األوليني، وفي املقابل، 
جتمد رصيد سوسييداد عند 
٥ نقــاط بعد تلقيــه هزميته 
األولى للموسم. وعلى ملعب 
«كوليسيوم ألفونسو بيريس»، 

واصل خيتافي بدايته الواعدة، 
وخرج منتصرا للمرة الثانية 
في ثــالث مباريــات من دون 
أن تتلقــى شــباكه أي هدف، 
وذلــك بفضــل ثنائيــة أنخل 
لويس رودريغيس (١٣ و٤٢) 
وهدف مــارك كوكوريا (٣٩)، 
رافعا رصيده إلى ٧ نقاط أمام 
ڤالنسيا بفارق األهداف، فيما 
تخلى بيتيس الذي خسر في 
املرحلة املاضيــة على أرضه 
٢-٣ أمــام ريــال مدريد، عن 
الصدارة وجتمد رصيده عند ٦ 
نقاط. وتختتم املرحلة الرابعة 
للدوري اإلسباني لكرة القدم 
«الليغا» اليوم بثالث مواجهات، 
حيث يحل برشلونة ضيفا على 
ســلتا فيغو، كما يستضيف 
أتلتيك بلبــاو نظيره قادش، 
فيمــا يلتقــي إشــبيلية مــع 

ليفانتي على ملعب األخير.

ميسي: لنضع اخلالفات جانبًا ونبني برشلونة
دعا قائد وجنم برشلونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي إلى «وضع حد» للخالفات ونبذ الصراعات 
في النادي الكاتالوني، مطالبا بوحدة اجلميع 
بعدما كان أعلن عن رغبتــه في الرحيل عن 
صفــوف الفريق في املوســم احلالي، إال أنه 

بقي مرغما.
وجــاء في مقابلة أجراهــا املهاجم الدولي 
االرجنتيني مع صحيفة «سبورت» الكاتالونية: 
«بعد العديد من اخلالفات، أريد وضع حد لذلك»، 
مضيفا علينــا أن نوحد جميع من لهم عالقة 
ببرشــلونة واالفتراض أن االفضل لم يأت 
بعد. وتطرق ميســي إلى رغبته بالرحيل عن 
النادي الكاتالوني قبل انطالق املوسم اجلديد 
وحتريره من عامه االخير بعد سلسلة نتائج 

كارثية أدت إلى إقصاء الفريق من ربع نهائي 
مســابقة دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة 
امام بايرن ميونيخ االملاني ٢-٨، وتنازله عن 
لقب الدوري احمللي لصالح غرميه األبدي ريال 
مدريد، وقال: «أحتمل مسؤولية أخطائي، إن 
وجدت في مطلق االحــوال، وعلينا أن نبني 
برشلونة أفضل وأقوى، أريد أن أبعث برسالة 
إلى جميع أعضاء النادي وإلى اجلماهير، في 
حال شعر أحدهم بانزعاج مما قلته أو فعلته، 
ال ينبغي أن يشــككوا أبدا في اني أفكر دائما 

مبا هو األفضل للنادي».
وختم االرجنتيني قائال: «إن إضافة الشغف 
والرغبة ستكون الوســيلة الوحيدة لتحقيق 
أهدافنا، متحدون دائما والسير في االجتاه ذاته».

باركلي من «البلوز» إلى أستون ڤيال
أعار نادي تشلسي االجنليزي لكرة القدم العب وسطه الدولي روس باركلي 
(٢٦ عاما) إلى مواطنه استون ڤيال لفترة عام، بحسب ما أعلن الناديان أمس.
ورحب مدرب اســتون ڤيال دين سميث بوصول باركلي قائال: «احلصول 
على العب بجودة روس هو مبنزلة انقالب لنادينا، وأنا متأكد أنه ســوف 

يطور ويحسن فريقنا».
ويأمــل باركلي أن يحجز مركزا أساســيا مع ڤيال الذي تفادى الهبوط في 
املرحلة االخيرة من دوري املوســم املاضي، ومــن املرجح أن يبدأ باركلي 
مغامرتــه اجلديدة بقميص ڤيال أمام ضيفــه بطل الدوري ليڤربول ضمن 

منافسات املرحلة الرابعة من الدوري املمتاز االحد املقبل.
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األمير: ُأعاهد الشعب على بذل غاية 

جهدي حفاظًا على رفعة الكويت 

وشعبها.

    خير خلف خلير سلف.  واحنا نعاهدك على السمع  والطاعة.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد يؤدي القسم الدستوري أميرًا 

للبالد.

في رثاء األمير الكرمي
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

رحمه اهللا

َمقيــُم َوُحــْزٌن  َعــاِرٌم  أَلــٌم 
حــلَّ مــا بيننــا َوَدمٌع َســُجوُم

حــدٍّ كلَّ  جتــاوزت  وهمــوٌم 
َتــِرُمي ال  مقيمــًة  واســَتَمرْت 

يَتَحــّدى َجــاَء صاعقــًا  نبــأ 
كلَّ نفــٍس، تــزداُد منــه الكلوُم

فــكأنَّ القلــوَب من شــدِة اخلفـ
ـــِق أتتهــا ِمــَن الســماء ُرُجوٌم

ا َســَنلَقى مــا علمنــا يومــًا بأنَّ
مــا لقينــا وأيــن منــا العليــُم

قــد أتــى فاِجًعــا فلم ُيبــِق منا
ُوُجــوُم اعتــراه  إال  فــرٍد  أيَّ 

َخَبــٌر جاَءَنــا ســريعا َكَســْيٍف
َغــِرُمي َصْتــٌم  للعــداة  َســّلُه 

بــالء إليــه  ســاقنا  إمنــا 
عقيــُم زمــان  بــه  ودهانــا 

إْن يكــن ذاك فالــذي قــد رأينا
كاد مــن وقعــه َيِشــيُب اليتيُم

ُكلنــا شــاِخٌص يؤِمــُل خيــراً
ليــٌل بهيــُم البــالَد  ــي  إذ يغطِّ

لــم جند فيــه  حملًة مــن ضياِء
جوُم أو ُترينا باهي ســناها النُّ

بيــد اخلالــق العظيــم التدابيـ
التأخيــر والتقدُمي ـــر، ومنــه 

ُقــْدَرٌة منه تســبق الكون فعًال
ُم الَقيــوُّ ر  قــدَّ وســيجري مــا 

ــي ــا باالنتظــار ُنرجِّ نحــن كنَّ
نا وأنت ســليُم أن ُتصافــي الدُّ

أمــل فــي النجــاة وّلــى فَواَفى
َحــَدٌث ُيْرِهــُق النفــوَس عظيُم

يــوم حــم القضــاء لم َنْلــَق إال
الصبَر والّصْبُر في الرزايا جسيُم

أيهــا الراحــل الــذي قــد فقدنا
كلنــا صــاَر فــي انبهــاٍر َيهيُم

َفِبَنــا احلــزُن ال َيحيــُد وفينــا
أليــُم وقــٌع  الفــراق  لعــذاب 

ــا َأنَّ اآلن  نســتطيعه  مــا  كل 
ســوف نبَقى على الوفاِء ُنقيُم

قد منحناَك صفقــة الكف يومًا
َتْســليُم نــا  َيُحثُّ ومضينــا 

ــا كلمــا قيــل أدبــَر الدهــر َعنَّ
َغــٌم وليــٌل بهيــُم واحتوانــا 

كنَت فــي حالِِك الظالم ِشــهابًا
ينجلــي فيــه درُبنا املســتقيُم

كلَّ مــا ُقْلَتــُه َحِفظَنــاُه َدْرســًا
وُنــِدُمي َوَنْقَتِفــي،  َنْحَتِذيــِه، 

أميــراً قــد فقدنــاه خاســرين 
حــني كنا نرجــوه أن َلــْو يقيُم

فُصبــاٌح لنا ِحمى حني َيشــكو
مــن ظروف احليــاة يوما كليُم

قــاد هــذي البــالد خيــر قيــاد
يســتقيُم بــه  درُبهــا  فــإذا 

وقلــوب اجلميــع تهفــو إليــه
َمْن َعَلى احلبِّ في القلوب يلوُم

عرفــوا فيــه مخلصــا وأمينــًا
التكــرُمي لــه  رمــزًا  ورأوُه 

ا بِصَفاٍت تبدو لــدى الناس ُطّرً
وحكيــُم ــٌك  محنَّ فيهــا  هــو 

ســائر، دأبــُه الصــالُح نــراُه
حني يســعى ُيِعيُنــُه التصميُم

كلَّ درب ميضــي إليــه يالقــي
مــن متــام التوفيــق فيــه أدُمي

فــي هيــاج الريــاح يــوم تراه
كيف يلقــى األخطاء حني تقوُم

ثابــت ال يزعــزُع اَخلْطــُب منه
مــا يعانــي ممــا يــراه الُعَموُم

وهو إِْن صادف احملاســن يرنو
ســيُم النَّ بابتهــاج كمــا ميــّر 

األمــر يومــا وإذا مــا تعاظــم 
ثــم نادى في املغرضــني اللئيُم

كان يأسو اِجلراَح باللطف منه
َوبِِحْلــِم يفيــض فهــو حليــُم

عليــه توالــت  آمالنــا  كل 
ُنِقيــُم هــواه  علــى  فترانــا 

بــالٌء بــالٍد  فــي  حــلَّ  وإذا 
زال فــي فعلــه البــالُء الوخيُم

عرفته الشــعوُب إنســان خيٍر
ورأتــه هــو القريــُب احلميــُم

ســبق اُحلْكُم في السماء علينا
ال ارتيــاح وقــد توالــت هموُم

قــد رأينــا بعــد التجــارب حّقا
يــُدوُم أن مــا فــي حياتنــا ال 

نحن نبكي الفقيد ِمّنا ونشــقى
تهــوُمي وَنومنــا  يــوم  كلَّ 

اللـــ قــدر  بــأن مــا  إذ علمنــا 
ـــه علينــا مــاٍض لنا مرســوُم

ــر األمــر فــي عــاله قديــراً دبَّ
ِفْعُلــُه فيــه راســٌخ محُســوُم

هكــذا الكــون باملقاديــر يجري
ولنــا فــي نفوســنا التســليُم

قــد ُملِْئنا أســًى مبــا كان حتى
َغَمــَر األرَض حولنــا التعتيــُم

كل مــا شــاء رّبنــا فهــو حــّق
املرقــوُم كتاُبــُه  حــواُه  قــد 

راح منــا احلبيب والذكــُر باٍق
وهــو منــا علــى املــدى معلوُم

ــا فكأنَّ فقيدنــا  وفقدنــا 
قــد َغَشــانا بــذاك ليٌل َغُشــوُم

رحمــة اهللا حولــه كل حــني
ونعيــُم يُطــُه  ُحتَ َوِجَنــاٌن 

ودعــاء مــن احملبــني رطــٌب
محتــوُم مثلــه  فــي  كاٌر  وادِّ

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

بناء على توجيه امللك سلمان.. مصلو احلرمني الشريفني
أدوا صالة الغائب على سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

بناء على توجيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز بإقامة صالة 
امليت الغائب على صاحب الســمو األمير 
الراحل املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
صباح األحمد بعد صالة العشاء في احلرمني 
الشريفني، أدى املصلون باملسجد احلرام 
واملسجد النبوي عقب صالة العشاء أمس 
األربعــاء، صالة الغائب على ســمو أمير 

الكويت الراحل، رحمه اهللا. 
وذكرت وكالة األنباء السعودية «واس» 
أن جميــع املصلني توجهــوا بالدعاء هللا 
سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويســكنه فسيح جناته، ويجزيه 
خير اجلزاء على ما قدم من أعمال جليلة 

لوطنه وأمتيه اإلسالمية والعربية.
وقد أم املصلني لصالة الغائب الرئيس 
العام لشــؤون املســجد احلرام واملسجد 
النبوي الشــيخ د.عبدالرحمن السديس، 
وأوضح الشيخ السديس أن إقامة صالة 
الغائب على سمو الشيخ صباح األحمد في 
احلرمني الشــريفني تعكس عمق الترابط 
العميــق بني اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة والكويــت، مؤكــدا أن املغفور 
لــه بإذن اهللا تعالى ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد فقيد لألمة العربية 
واإلســالمية، داعيــا اهللا أن يحفظ خادم 
احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده األمني، 
ويدميهما ذخــرا للوطن واملواطنني، وأن 
يحفظ دول اخلليج من كل سوء ومكروه، 
وأن يرحم سمو األمير الراحل وأن يسكنه 

فسيح جناته.
كما أعلن الديوان األميري القطري عن 
إقامة صالة الغائب على املغفور له بإذن 
اهللا صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد فــي جميع مســاجد الدولة أمس 

االربعاء بعد صالة العشاء.

الشيخ د.عبدالرحمن السديس لدى أداء صالة الغائب على روح املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

جانب من املصلني لدى أداء صالة الغائب على روح املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد

جانب من أداء صالة الغائب على روح املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد في املسجد احلرام

جميع مساجد اإلمارات والبحرين تشهد صالة الغائب على فقيد الكويت اليوم
وجه العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة أمس االربعاء بإقامة صالة الغائب على 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل 

الشيخ صباح االحمد طيب اهللا ثراه.
وقالت وكالة األنباء البحرينية (بنا) انه بناء 
على توجيهات العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة بإقامة صالة الغائب على فقيد 
األمتني العربية واإلسالمية املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد وجه 
رئيس مجلس األوقاف السنية كافة األئمة بجوامع 

ومساجد مملكة البحرين بإقامة صالة الغائب 
بعد صالة الفجر من اليوم اخلميس.

وتقــدم رئيس وأعضــاء مجلس األوقاف 
السنية وجميع منتسبي إدارة األوقاف السنية 
في البحرين ببالغ التعازي واملواساة إلى الكويت 
حكومة وشعبا بوفاة فقيد األمة العربية واإلسالمية 
املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد سائلني اهللا أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته وأن يلهم أهله وذويه والشعب الكويتي 

الصبر والسلوان. 

كذلك أعلنت دولة االمارات أمس االربعاء عن 
اقامة صــالة الغائب على روح املغفور له باذن 
اهللا ســمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد 

اليوم اخلميس.
وذكــرت وكالة انباء االمارات (وام) ان ذلك 
جاء بتوجيه من رئيس دولة االمارات الشــيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان باقامة صالة الغائب 
على روح ســمو األمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد اليــوم اخلميس بعد صالة العصر في 

جميع مساجد الدولة.

جانب من أداء صالة الغائب على روح املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد في  املسجد النبوي عدد من املصلني خالل أداء صالة الغائب في صحن الكعبة

جميع مساجد قطر شهدت الصالة على فقيد الكويت بعد صالة العشاء

العظمى: ٣٩
الصغرى: ٢٢

ملشاهدة الڤيديو
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