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اجلمعة
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العالم يعّزي الكويت في أمير اإلنسانية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى التعازي من الرئيس التونسي قيس سعيدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من الرئيس العراقي د. برهم صالح

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من العاهل األردني امللك عبد اهللا الثانيصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من السلطان هيثم بن طارق سلطان ُعمان

توافد طوال يوم أمس على الكويت زعماء وقادة وملوك ورؤساء وممثلون لدول وحكومات 

للتعزية في وفاة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد - طيب اهللا ثراه.

وقد استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد،  سلطـان ُعمان صاحـب اجلاللة 

هيثم بن طارق والعاهل األردني امللك عبداهللا الثاني والرؤساء: املصري عبدالفتاح السيسي 

والعراقي د.برهم صالح والتونسي قيس سعيد ووفودهم الذين أدوا واجب العزاء.

كما استقبل سموه ممثلني ووفودًا من اململكة العربية السعودية وقطر والبحرين وتركيا 

وعدد من الدول.

هذا، وتلقى صاحب السمو األمير الشــيخ نواف األحمد برقيات رؤساء وزعماء وملوك 

ومسؤولني من مختلف دول العالم تعزي سموه والشعـب الكويتي في وفاة صاحب السمـو 

األميـر الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا.

تغطية شاملة ملراسم العزاء في صاحب السمو
 األمير الراحل الشيخ صباح األحمد رحمه اهللا ص١٦-٣٠
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اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد14

األمير للمعزين من كبار املسؤولني والشيوخ: الوطن
والشعب الكويتي الكرمي  فقد برحيله قائدًا حكيمًا ووالدًا حنونًا

تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، رســالة تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 

ثراه، من رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، هذا نصها:
«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 

حفظه اهللا
أمير البالد

السالم على سموكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد،،، 
إميانا بقضاء اهللا تعالى وبشــديد احلزن وعظيم األســى 
نعزي مقام ســموكم وأنفسنا والشــعب الكويتي كافة واألمة 
العربية واإلســالمية بفاجعتنا ومصابنا جميعا بفقد املغفور 
لــه بــإذن اهللا تعالى والدنا وقائدنا صاحب الســمو الشــيخ 
صبــاح األحمد اجلابر الصباح رحمــه اهللا تعالى معربا ملقام 
سموكم الكرمي واألســرة احلاكمة الكرمية باسمي ونيابة عن 
اخوانــي أعضاء مجلــس األمة والشــعب الكويتي عن صادق 
مشــاعر املواساة وأصدق العزاء بفقدنا أمير اإلنسانية وقائد 
نهضــة الكويت األبية. نال بدوره رحمه اهللا الكبير في خدمة 
اإلنســانية وســعيه املبارك كل محبة وتقديــر وبنى للكويت 
نفوذا واسعا على املستوى اإلقليمي والعاملي وبذل حياته في 
تشــييد جسور االلتقاء والسالم واملودة بني الفرقاء حتى غدا 
أمنوذجا وضاء تتأســى به القادة في احلنكة واحلكمة والبذل 

والعدل والوالء واالنتماء.
ونسأل اهللا بقلب خاشع أن يجزي أميرنا وقائدنا صاحب 
الســمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه اهللا على 
ما قدم للوطن ولألمتني العربية واإلسالمية واإلنسانية جمعاء 
خير اجلزاء وأن يجزل له األجر والثواب وأن يسعده سعادة 
أبدية وأن ينزل عليه رحماته تترى وأفضاله الواسعة ويجعل 
الفردوس األعلى داره ومستقره وأن يحفظ مقام سموكم لكل 
خير وصالح للوطن وللشعب الكويتي األمني ومينحكم احلكم 

والرشاد ويؤيد سموكم رعاكم اهللا بالقوة والتمكني.
فلله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
وملقام سموكم أسمى املودة وأجزل الدعاء.

مواقف عظيمة

وتلقى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، رســالة تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، من أخيه ســمو رئيس احلرس الوطني الشــيخ ســالم 

العلي، هذا نصها:
«حضرة صاحب الســمو األخ الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح حفظه اهللا أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة.

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،، 
بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا وقدره وانه ليعتصر قلوبنا احلزن 
واألســى بأمر اهللا تعالى بهذا املصاب اجللل.. نعزي سموكم 
رعاكم اهللا وأنفســنا جميعا برحيل املغفور له بإذن اهللا أمير 
البالد واإلنســانية الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح الذي 
انتقــل إلى جوار ربه والذي فقدت برحيله الكويت وشــعبها 

واألمتــني العربية واالســالمية والعالم أجمــع حاكما فذا بعد 
مســيرة عطرة ســطر من خاللهــا مواقف عظيمــة للتضحية 
واملبــادئ والقيم العليا وكرس حياتــه خلدمة وطنه والعالم 
كافة وشهد له اجلميع في أنحاء األقطار ملواقفه الديبلوماسية 

والسياسية واإلنسانية.
وإذ نبتهــل إلــى املولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواســع 
رحمته وأن يســكنه فســيح جناته وأن يلحقــه بالذين أنعم 
اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشــهداء والصاحلني انه 

سميع مجيب الدعاء.
ان الكويت ليحفظها املولى جلت قدرته بحفظه وان اآلمال 
ملعقودة على ســموكم رعاكم اهللا إلكمال مسيرة أسالفكم من 
نهضة وارتقاء بوطننا العزيز ليظل دائما في عز ورخاء وأمن 
وســخاء وأن حتققوا آمال شعبكم فســموكم لذلك نعم األهل 

وخير خلف خلير سلف.
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

نائب رئيس احلرس الوطني
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، رسالة تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، من أخيه 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد، هذا نصها:

بسم اهللا الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضيــة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) 

صدق اهللا العظيم.
سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 

الصباح، حفظه اهللا ورعاه، أمير البالد املفدى.
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

بقلوب مؤمنة بقضاء اهللا راضية بقدره نشــاطر سموكم 
األحزان بوفاة فقيد الكويت فقيد األمتني العربية واإلســالمية 
بل فقيد العالم أجمع املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه اهللا وطيب ثراه.

وإذ نحتسب عند اهللا تعالى قائد اإلنسانية والديبلوماسية 
راعي القيم واخلير والسالم مستذكرين مناقب سموه ومآثره 
التي ســتظل قبسا يضيء الدروب ومنارة يهتدي بها اجلميع 
فإننا لندعو اهللا في عاله أن يتقبله في مستقر رحمته وفيض 
مغفرته ويســكنه فســيح جناتــه وأن يلهمنــا جميعا وأبناء 

الكويت الصبر والسلوان.
وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

ربان حكيم

كذلك تلقى صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، رســالة تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب الســمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، من أخيه سمو الشيخ ناصر احملمد هذا نصها:

«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا ورعاه، أمير البالد املفدى.

بسم اهللا الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضيــة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) 

صدق اهللا العظيم.

ببالغ احلزن واألســى أتقدم لسموكم حفظكم اهللا ورعاكم 
بخالص التعازي وأصدق املواساة بوفاة أمير اإلنسانية صاحب 
الســمو الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب اهللا ثراه 

وتغمده بواسع الرحمة والرضوان.
لقد فقدت الكويت برحيل سموه ربانا حكيما حاز كل صفات 
القيادة الرشــيدة التي مكنته من النأي بالكويت وشعبها عن 
الوقــوع في مزالق األزمات والصراعات احمليطة، وكان رحمه 
اهللا مثاال للسياسي النبيل احلريص على نشر احملبة والسالم 
بني كل البشــر واملتفاني في خدمة أبناء شــعبه الذين أحبهم 
وسهر على رعاية مصاحلهم، فبادلوه حبا بحب ووفاء بوفاء، 
مؤكــدا أن الكلمات تعجز عــن وصف هذا املصاب اجللل الذي 
ألم بأهل الكويت كافة، فلقد كان رحمه اهللا بحق والدا رحيما 

بنا جميعا لطاملا تعلمنا منه واستفدنا بخبراته وحكمته.
وإذ أعرب لســموكم عن خالص التعازي وصادق املواساة 
بوفــاة الراحل الكبير، فإنني أســأل اهللا عــز وجل أن يجازيه 
عنا خير اجلزاء وأن يجعل مســتقره في عليني مع الصديقني 
والشــهداء والصاحلــني وأن يلهم ســموكم وكل أبناء الكويت 

جميل الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

محبة صادقة

وتلقى صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، رســالة تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 

ثراه، من أخيه سمو الشيخ جابر املبارك، هذا نصها:
«سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 

الصباح، حفظه اهللا ورعاه، أمير البالد املفدى.
ببالغ احلزن واألســى ننعى إلى سموكم حفظكم اهللا وفاة 
املغفــور له بــإذن اهللا تعالى فقيد الكويــت واألمتني العربية 
واالسالمية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس 

األعلى.
لقد فقدنا برحيل ســموه، رحمــه اهللا، قائدا ورائدا حكيما 
وربانا لســفينتنا وأبا للجميع مستذكرين ما يحظى به فقيد 
األمة الراحل الكبير من محبة صادقة في قلوب أبنائه وتقدير 
عظيم ومكانة مرموقة في كل العالم بفضل جهوده املشــهودة 
السياسية والديبلوماسية وعطائه االنساني الالمحدود ومبادراته 

السامية لتقدمي اخلير لكل األمم.
نبتهــل إلى اهللا تعالــى أن يتغمد فقيدنــا الكبير برحمته 
ورضوانه وأن يجعل مستقره جنات النعيم وأن يلهمنا جميعا 
الصبــر والســلوان وأن يبارك في عمر ســموكم حفظكم اهللا 
ورعاكــم وأن ميتعكم مبوفــور الصحة والعافيــة لتواصلوا 

مسيرة اخلير واإلجناز والبناء لبالدنا احلبيبة.
مسيرة تاريخية

كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، رســالة تعزية بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 

ثــراه، من أخيه ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد، هذا نصها:

«سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه.

أمير البالد املفدى.
استقبلنا ببالغ احلزن واألسى وفجعنا جميعا واعتصرت 
قلوبنا أملا نبأ رحيل أميرنا ووالدنا املغفور له بإذن اهللا تعالى 
ســيدي حضرة صاحب السمو الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح رحمه اهللا رحمة واســعة وتغمده بعفوه ورضوانه 

وأسكنه فسيح جناته.
وإذ أعرب وإخواني الوزراء لسموكم حفظكم اهللا ورعاكم عن 
خالص تعازينا وصادق مواساتنا في هذا املصاب اجللل فإنني 
أعزي نفسي وشعب الكويت جميعا وأدعو اهللا القوي القدير أن 
يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يجعله 
من أهل الفردوس األعلى وأن ينزله منازل الصديقني والشهداء 

وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
ان الكويــت فقدت رجال من عظمائها وقادتها البارزين فقد 
كرس سموه، رحمه اهللا، حياته خلدمة وطنه وأمتيه العربية 
واإلسالمية وســطر بحروف من نور مسيرة تاريخية حافلة 
باإلجنازات العظيمة فقد شهدت البالد في عهده نهضة حضارية 
وتنموية شاملة وواصلت رسالتها اإلنسانية والديبلوماسية 
التي أرسى جذورها بقيادته احلكيمة وسياساته املتزنة التي 
جعلت الكويت مركزا للعمل اإلنساني ومنوذجا فريدا للعطاء 
ونبراســا يهتــدى به لتعزيز األمن والســلم الدوليني ونشــر 

السالم في العالم كله.
كما أتوجه بخالص الدعاء إلى اهللا سبحانه وتعالى أن يحفظ 
سموكم رعاكم اهللا وأن يبقيكم ذخرا للكويت وأبنائها األوفياء 
وأن يدمي عليكم نعمة الصحة والعافية ملواصلة مسيرة العطاء 

من أجل حتقيق التقدم واالزدهار لوطننا العزيز.
هذا وقد بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه، رسائل شكر جوابية إلى:
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي.
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد.

سمو الشيخ ناصر احملمد.
سمو الشيخ جابر املبارك.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
ضمنها سموه، حفظه اهللا، خالص شكره وتقديره على 
مــا عبروا عنــه من صادق املواســاة وخالــص الدعاء بهذا 
املصاب اجللل واألليم، مشــيرا ســموه، حفظه اهللا إلى أن 
الوطن والشعب الكويتي الكرمي قد فقد برحيله قائدا حكيما 
ووالدا حنونا وهب حياته وأفناها في خدمة وطنه وشعبه 
وســتظل مآثره ومكارمه مسطرة في ذاكرة الوطن العزيز، 
سائال سموه حفظه اهللا، املولى تعالى أن يجعل كل ما قدمه 
وحققه للوطن الغالي من منجزات في موازين أعماله الصاحلة 
وأن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه 
ويعلي مراتبه في جنات النعيم ويدمي على اجلميع موفور 

الصحة والعافية.

صاحب السمو تلقى رسائل تعزية وبعث رسائل شكر جوابية  ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من صادق املواساة والدعاء بهذا املصاب اجللل واألليم
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صاحب السمو استقبل ممثلي خادم احلرمني الشريفني 
وولي العهد السعودي للتعزية بوفاة فقيد الوطن

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
فــي املطــار األميــري ظهــر 
أمــس ممثلي خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة وممثلــي صاحب 

مستشــار خــادم احلرمــني 
الشــريفني وصاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن 
ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود وزير الطاقة وصاحب 
الســمو األمير ســلطان بن 
ســعد بن خالد بن محمد بن 
عبدالرحمن آل سعود سفير 

أمير املنطقة الشرقية حيث 
قاموا بتقــدمي واجب العزاء 
في وفاة فقيد الوطن املغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد طيب اهللا ثراه 

وجعل اجلنة مأواه.
كما قدمــوا التعازي إلى 

من الشيوخ الكرام. 
وكان ممثلو خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملك 
اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة وممثلــو صاحب 
الســمو امللكي االمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل 

خادم احلرمني الشريفني لدى 
البالد وصاحب السمو امللكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد 
بن عبدالعزيز آل سعود وزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء 
وصاحب السمو امللكي األمير 
أحمد بن فهد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود نائب 

رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني 
والشــيخ جابــر العبــداهللا 
وسمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو الشيخ جابر املبارك 
وسمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء وعدد 

سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
وصلوا إلى البالد ظهر أمس 
لتقدمي واجــب العزاء حيث 
كان في استقبالهم على أرض 
املطــار نائب وزير شــؤون 
الديوان االميري الشيخ محمد 

العبداهللا.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وصاحب السمو امللكي األمير د.منصور بن متعب بن عبدالعزيز

صاحب السمو األمير يتلقى التعازي من سفير خادم احلرمني صاحب السمو األمير سلطان بن سعد

صاحب السمو امللكي األمير د. منصور بن متعب معزيا الشيخ علي اجلراح

صاحب الســمو امللكي األمير د. منصور بن متعب لدى وصوله وفي اســتقباله الشيخ محمد العبداهللا 
والشيخ خالد العبداهللا

.. ومعزيا سمو الشيخ جابر املباركصاحب السمو امللكي األمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز معزيا الشيخ جابر العبداهللا .. مستشار خادم احلرمني معزيا الشيخ حمد صباح األحمد وسمو الشيخ صباح اخلالد.. ومعزيا سمو الشيخ ناصر احملمد

.. وسموه يتلقى التعازي من صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

..ومن صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والشيخ عبداهللا الناصر

صاحب الســمو األمير ســلطان بن سعد وصاحب الســمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد 
وصاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان يقدمون التعازي

صاحب السمو األمير يتلقى تعازي صاحب السمو امللكي األمير د.منصور بن متعب

صاحب السمو األمير يتلقى تعازي صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو األمير سلطان بن سعد

ممثلو خادم احلرمني وولي العهد السعودي لدى وصولهم إلى الكويت

صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد مســتقبال ممثلي خادم احلرمني الشريفني وولي العهد السعودي كل من صاحب السمو امللكي األمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو األمير سلطان بن سعد وصاحب السمو امللكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد

الســمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
صاحب السمو امللكي األمير 
الدكتــور منصور بن متعب 
بن عبدالعزيز آل سعود وزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء 
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سلطان ُعمان عزى صاحب السمو بوفاة األمير الراحل

اســتقبل صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد ـ حفظه اهللا 
ورعاهـ  في املطار األميري صباح أمس 
صاحب اجلاللة الســلطان هيثم بن 
طارق املعظم سلطان ُعمان الشقيقة 
والوفــد املرافق جلاللتــه، حيث قام 
جاللته بتقدمي واجب العزاء في وفاة 
فقيــد الوطن املغفور لــه بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمدـ  طيب اهللا ثراه 
وجعل اجلنة مثواه.

كما قدم جاللته التعازي إلى رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ 
مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطنــي والشــيخ جابــر العبداهللا 
وسمو الشــيخ ناصر احملمد وسمو 
الشــيخ جابر املبارك وسمو الشيخ 
صباح اخلالد - رئيس مجلس الوزراء 

وعدد من الشيوخ الكرام. 
وكان صاحب اجلاللة الســلطان 
هيثم بن طارق املعظم سلطان عمان 
الشقيقة والوفد املرافق جلاللته وصل 
إلى البالد، وذلك لتقدمي واجب العزاء 
في وفاة فقيد الوطن املغفور له بإذن 
اهللا تعالــى صاحب الســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد ـ طيب 

اهللا ثراه وجعل اجلنة مثواه.

وقـــــد كان في استــقبال جاللته 
علــى أرض املـــــطار وزير شــؤون 
الديــوان األميـــــري الشيـــخ علي 

اجلراح.
هــذا، ويرافق جاللتــه وفد يضم 
كال من صاحب السمو السيد فهد بن 
محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشــؤون مجلس الــوزراء وصاحب 
السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد 

املبعوث اخلاص جلاللة الســلطان 
وصاحب الســمو الســيد تيمور بن 
أســعد آل ســعيد رئيــس مجلــس 
محافظــي البنك املركــزي العماني، 
والسيد خالد بن هالل البوسعيدي 
وزير ديوان البالط السلطاني والفريق 
أول سلطان بن محمد النعماني وزير 
املكتب السلطاني والسيد حمود بن 
فيصل البوســعيدي وزير الداخلية 

والســيد بدر بن حمد البوســعيدي 
وزير اخلارجية ود.حمد بن ســعيد 
العوفي رئيس املكتب اخلاص وسعود 
بن هالل البوســعيدي وزير الدولة 
ومحافــظ مســقط ود.عبــداهللا بن 
ناصر احلراصي وزير اإلعالم وقيس 
بن محمد اليوســف وزيــر التجارة 
والصناعة وترويج االستثمار وعدد 

من املسؤولني.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى التعازي من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سلطان عمان

جانب من أعضاء الوفد العماني

سمو الشيخ صباح اخلالد يتلقى العزاء من يوسف بن علويصاحب اجلاللة سلطان عمان خالل تقدمي واجب العزاء إلى رئيس مجلس األمة سلطان ُعمان خالل تقدمي العزاء للشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك

صاحب اجلاللة سلطان عمان لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله الشيخ علي اجلراحالوفد العماني خالل تقدمي واجب العزاء

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقبال صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بحضور مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد والوفد العماني املرافق
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األمني العام ملجلس التعاون عّزى سفيرنا بالسعودية: 
األمير الراحل عزز بجهوده الكبيرة مسيرة «اخلليجي»

األمانة العامةـ  الرياض:
قام األمني العام ملجلس 
التعــاون لــدول اخلليــج 
العربية، د.نايف احلجرف، 
يرافقه كل من األمني املساعد 
اللواء  للشــؤون األمنيــة 
هــزاع مبــارك الهاجــري، 
واألمني املســاعد للشؤون 
السياســية واملفاوضــات 
د.عبدالعزيـــــز حمــــــــد 
العويشق، واألمني املساعد 
للشــؤون االقتصاديـــــة 
والتنموية خليفة ســعيد 
العبري، واألمني املســاعد 
للشؤون العسكرية اللواء 
الركــن أحمد علي آل علي، 
واألمني املســاعد للشؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
د.خليفــة علــي الفاضــل، 
بتقدمي واجب العزاء للشيخ 
علي اخلالد، سفيرنا لدى 
اململكة العربية السعودية، 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
سمو االمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد ـ رحمه اهللا 
ـ وذلك خالل زيارتهم ملقر 
سفارة الكويت بالرياض.

واســتذكر األمني العام 

والسمو قادة دول املجلس، 
ارتكــز على اميانــا كبيرا 
التعاون، ولنجد  مبجلس 
بصمات الفقيد الراحل في 
كل محطات مسيرة مجلس 

التعاون املباركة.
كمــا اســتذكر دعمــه 
املســتمر لقضايــا األمتني 
واإلســالمية،  العربيــة 
ومسيرته اإلنسانية النبيلة 
احلافلة بالعطاء والتي كان 

لهــا بالغ األثر في مختلف 
األصعــدة، ووصلــت الى 

جميع بقاع العالم.
وتقدم معالي االمني العام 
بالتهنئة الى مقام صاحب 
السمو االمير الشيخ نواف 
االحمد حفظه اهللا ورعاه، 
ســائال املولــى عــز وجل 
لســموه التوفيق والسداد 
وللكويت فــي ظل قيادته 
مزيدا من التقدم واالزدهار.

استذكر دعمه املستمر لقضايا األمتني العربية واإلسالمية

السفير الشيخ علي اخلالد خالل استقباله د.نايف احلجرف

مــا قدمــه األميــر الراحل 
طيــب اهللا ثراه من جهود 
كبيرة في تعزيز مســيرة 
مجلــس التعــاون لــدول 
اخلليج العربيــة، منذ ان 
كان مجلس التعاون فكرة، 
ثم مســاهماته مع اخوانه 
علــى  اخلارجيــة  وزراء 
مستوى املجلس الوزاري 
ثم دوره في املجلس االعلى 
مع اخوانه اصحاب اجلاللة 

«ملست العاملية»: سمو األمير الراحل كان داعمًا 
ولعقود طويلة ملسيرة العمل الشبابي

نعــى املكتــب اإلقليمــي 
للمنظمــة العلميــة العاملية 
الســتثمار األوقات بالعلوم 
والتكنولوجيا (ملست آسيا) 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
الداعم ملسيرة العمل الشبابي.

وقال نائب رئيس منظمة 
امللســت العلميــة العامليــة 
والرئيــس اإلقليمــي ملكتب 
ملست آسيا عدنان املير في 
بيان صحافي ان مآثر سموه 

أوجهه مما كان له أبرز األثر 
فــي جناحهــم ومتيزهم عن 
أقرانهم في العديد من الدول 
بل وكانــوا دائما في طليعة 

الركب.
وأشار إلى أن الكويت بكل 
جهاتها املعنية ومؤسساتها 
ذات العالقــة آمنــت مبا آمن 
به ســمو األميــر الراحل في 
أهميــة االعتنــاء بقــدرات 
الشــباب وملكاتهم الذهنية 
واإلبداعية والثقافية في إطار 
من التعلم الذاتي واألنشطة 

الالصفية التي ذهبوا بعيدا 
في متيزهم فيها.

وذكــر أن الكويــت وهي 
حتتضن املقر اإلقليمي ملكتب 
ملســت آسيا تعزز وتكرس 
رؤية سموه، رحمه اهللا، بأن 
الناشئة والشباب املبدعني هم 
ثروة بشرية كويتية هائلة 
وهم نــواة اإلبداع واالبتكار 
والشــريحة املعــول عليهــا 
في البناء والتطوير للوطن 
واملجتمع والبد من االهتمام 

بها ورعايتها واستثمارها.

الفياضة  اخلالدة ومشاعره 
جتاه أبنائه الشباب الكويتي 
العميــق بأهميــة  وإميانــه 
تأهيلهــم وصقلهم وتطوير 
ملكاتهــم، انعكســت علــى 
شمولية برامج وخطط تنمية 
القدرات للناشــئة والشباب 

في الكويت.
وأضــاف املير أن ســمو 
األمير الراحــل، رحمه اهللا، 
ولعقود طويلة كان وبرؤية 
ثاقبــة في طليعــة الداعمني 
ملسيرة العمل الشبابي بكل 
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ملك األردن وولي عهده قدما واجب العزاء في وفاة فقيد الكويت

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
- حفظه اهللا ورعاه - في 
املطار األميــري ظهر امس 
الهاشمية  صاحب اجلاللة 
امللــك عبــداهللا الثاني بن 
احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة وصاحب 
السمو امللكي األمير احلسني 
بن عبداهللا الثاني ولي العهد 
والوفد املرافق له، حيث قام 
جاللته بتقدمي واجب العزاء 
في وفاة فقيد الوطن املغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه وجعــل اجلنة مأواه. 
كما قدم جاللته التعازي إلى 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني 
والشــيخ جابــر العبداهللا 
وسمو الشيخ ناصر احملمد 
وسمو الشيخ جابر املبارك 
وسمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء وعدد 

األردن دعا إلى إقامة صالة الغائب على روح سمو األمير الراحل اليوم

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقبال العاهل األردني عبداهللا الثاني بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابراملبارك

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني

الشيخ حمد صباح األحمد يتلقى العزاء من الوفد األردني

ولي عهد األردن صاحب السمو امللكي األمير احلسني بن عبداهللا الثاني خالل تقدمي واجب العزاء

سمو الشيخ صباح اخلالد في استقبال العاهل األردني

العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني يقدم العزاء لرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من ولي عهد األردن صاحب السمو امللكي األمير احلسني بن عبداهللا الثاني العاهل األردني يقدم العزاء للشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهللا

من الشــيوخ الكرام. وكان 
الهاشمية  صاحب اجلاللة 
امللــك عبــداهللا الثاني بن 

احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة وصاحب 
السمو امللكي األمير احلسني 

بن عبداهللا الثاني ولي العهد 
والوفد املرافق جلاللته وصل 
إلى البالد صباح امس، وذلك 

لتقدمي واجب العزاء في وفاة 
فقيد الوطن املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب السمو 

األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد، طيــب اهللا ثــراه 
وجعل اجلنة مــأواه. وقد 

كان في استقباله على أرض 
املطار وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح. 

هذا ويرافقه وفد يضم كال 
من دولة د.عمر الرزاز رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع ودولة 
السيد فيصل الفايز رئيس 
مجلــس األعيان والســيد 
يوســف العيسوي رئيس 
الديوان امللكي والسيد أمين 
الصفــدي وزير اخلارجية 
وشـــــؤون املغتربــني ود. 
بشــر اخلصاونة مستشار 
جاللــة امللــك وعــدد مــن 

املسؤولني.
وكان األردن اعلن إقامة 
صــالة الغائب علــى روح 
املغفــور لــه أميــر البــالد 
الشــيخ صبــاح  الراحــل 
األحمد بعد صالة اجلمعة 
املقبلة مباشــرة. جاء ذلك 
خــالل تعميــم صــادر عن 
وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية  واملقدســات 
األردنيــة ملديري مديريات 
األوقاف وخطباء املساجد 
إلقامة صــالة الغائب على 
روح «فقيد العاملني العربي 

واإلسالمي».
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الرئيس املصري عّزى صاحب السمو بوفاة األمير الراحل
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهللا

الرئيس املصري يقدم واجب العزاء الى الشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهللا

الرئيس عبدالفتاح السيسي معزيا الشيخ حمد صباح األحمد

الرئيس املصري يعزي رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى العزاء من الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي

الرئيس املصري يقدم واجب العزاء لسمو الشيخ ناصر احملمد

الرئيس عبدالفتاح السيسي خالل تقدمي واجب العزاء ألسرة آل الصباح

الوفد املصري يقدم واجب العزاء

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، في المطار األميري صباح امس الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق 
له، حيث قام بتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور 
له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد طيب اهللا ثراه وجعل الجنة مثواه.
كما قدم الرئيس المصري التعازي إلى رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغانم والشــيخ مشــعل األحمد نائب رئيس الحرس 
الوطني والشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر المحمد 
وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس 

مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشــقيقة والوفد المرافق لــه وصل إلى البالد صباح 
امـس وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغـفـور 
له بإذن اهللا تعالى صـاحـــب الســمو األمير الراحل الشـيـــخ 
صبــاح األحمد طيب اهللا ثراه وجعل الجنــة مثواه. وقد كان 
في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان األميري 

الـشيخ علي الجراح.
هــذا، ويرافــق الرئيس المصري وفد يضــم كال من رئيس 
مجـلس النواب د.علي عبدالعال ووزير الخارجية سامح شكري 

وعدد من المسؤولين.

سمو الشيخ صباح اخلالد في استقبال الرئيس املصري
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«نزاهة»: هيئة مكافحة الفساد كانت
 أحد اهتمامات األمير الراحل

رئيس الوزراء يتلقى اتصالي تعزية ومواساة
 من نظيريه في قطر والعراق

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد اتصاال هاتفيا 
أمس من رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية في دولة قطر الشقيقة الشيخ 
خالد بن خليفة آل ثاني أعرب خالله عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور له صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمــد، تغمده اهللا بواســع رحمته 

وأسكنه فسيح جناته.
وعبر ســموه عن خالص شــكره 

وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية في دولة قطر الشقيقة على 
صــادق مواســاته بوفــاة املغفور له 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد، 

رحمه اهللا.
كمــا تلقى ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء في 
جمهورية العراق الشــقيق مصطفى 
الكاظمي أعرب خالله عن خالص تعازيه 

وصادق مواســاته بوفــاة املغفور له 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد، 
تغمده اهللا بواســع رحمته وأســكنه 

فسيح جناته.
وعبر ســموه عن خالص شــكره 
وامتنانه لرئيس مجلس الوزراء في 
جمهورية العراق الشقيق على صادق 
مواســاته بوفاة املغفــور له صاحب 
السمو الشــيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا.

العامــة  الهيئــة  نعــت 
الفســاد «نزاهة»  ملكافحــة 
ببالغ احلــزن فقيد الكويت 
واألمة العربية واإلســالمية 
قائد اإلنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

- رحمه اهللا وطيب ثراه.
وقالــت الهيئة، إن لفقيد 
الكويت الراحل األثر الكبير 
واأليادي البيضاء في رفعة 
الكويــت ورقيهــا بشــتى 
امليادين واألصعدة على مر 
العقود وسعيه املمتد لكل بالد 

النزاهــة ومكافحة الفســاد 
(٢٠١٩- ٢٠٢٤) ورعايتــه 
السامية وحضوره للمؤمتر 
الدولــي «النزاهــة من أجل 

التنمية في يناير ٢٠١٩».
أن  وأوضحــت «نزاهة» 
خارطة الطريــق التي حدد 
أطرهــا لتنميــة وحتســني 
مســتوى الدولــة فــي كافة 
امليادين وحرصه على انفاذ 
القانــون وترســيخ مبــدأ 
النزاهة والشفافية في كافة 
مؤسســات الدولــة ســاهم 

فــي حتقيق تقــدم ملحوظ 
سيسهم بكل تأكيد في انفاذ 
أولويات االستراتيحية مبا 
يتوافــق مــع رؤية ســموه 
رحمــه اهللا لكويــت جديدة 
٢٠٣٥ وحتويلهــا إلى مركز 
مالي وجتاري إقليمي وعاملي.
وأكــدت «نزاهــة» الثقة 
الكاملة بصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد في اكمال 
تلك املسيرة البناءة لترسيخ 
دعائــم الشــفافية والنزاهة 

بدولتنا الكويت.

العالم سياسيا وديبلوماسيا 
وإنسانيا وتنمويا.

وأشــارت «نزاهــة» إلى 
أن الهيئــة العامــة ملكافحة 
الفساد كانت أحد اهتماماته 
الواضحة متمثلة في حرصه 
على إنشــائها وتوفير كافة 
الصالحيات واالســتقاللية 
التي تدعمها في أداء مهامها 

والقيام بواجباتها.
واســتذكرت فــي ذلــك 
حرص ســموه علــى اطالق 
استراتيجية الكويت لتعزيز 
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صاحب السمو تلقى عزاء نائب أمير قطر بوفاة األمير الراحل

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد في املطــار األميري صباح أمس ســمو 
الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة 
قطر الشــقيقة والوفد املرافق لســموه والوفد 
حيث قام ســموه بتقدمي واجب العزاء في وفاة 

فقيد الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد طيب 

اهللا ثراه وجعل اجلنة مأواه.
كما قدم ســموه التعازي إلى رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد نائب 

رئيس احلرس الوطني والشيخ جابر العبداهللا 
وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر 
املبارك وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام.
وكان سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني 

نائب أمير دولة قطر الشقيقة وصل إلى البالد 
صباح أمس والوفد املرافق لسموه وذلك لتقدمي 
واجب العزاء حيث كان في استقبال سموه على 
أرض املطار وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

هذا ورافق ســموه وفد يضم كال من الشيخ 
القعقاع بن حمد آل ثاني والشــيخ عبداهللا بن 
ناصر آل ثاني والشيخ حسن بن خالد آل ثاني 
والشــيخ خليفة بن جاســم بــن محمد آل ثاني 
والشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

سموه استقبله والوفد املرافق في املطار األميري

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ونائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني والوفد القطري خالل تقدمي واجب العزاء

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى عزاء نائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني

الشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد يتلقيان تعازي نائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني الشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهللا يتلقيان العزاء

أعضاء الوفد القطري خالل تقدمي واجب العزاء

سمو األمير الشيخ نواف األحمد ونائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني

الشيخ محمد العبداهللا مع الوفد القطري لدى وصوله

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى التعازي من أعضاء الوفد القطري

الشيخ علي اجلراح والشيخ خالد العبداهللا في استقبال نائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى تعازي نائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد

نائب أمير قطر سمو الشيخ عبداهللا بن حمد آل ثاني معزيا عددا من الشيوخ
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أمير اإلنسانية حمل السالم للعالم أجمع وكان حريصا على وحدة األمة العربية ورفعة شأنها

وزراء الداخلية اخلليجيون قدموا واجب العزاء 
بوفاة سمو األمير الراحل: كان رمزًا للحكمة والعطاء

الداخليــة  قــدم وزراء 
بدول مجلس التعاون لدول 
اخلليــج العربيــة واجب 
العــزاء إلى نائــب رئيس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
الداخليــة ووزيــر الدولة 
الوزراء  لشــؤون مجلس 
أنــس الصالــح فــي وفاة 
ســمو أمير البالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب 

اهللا ثراه.
وذكــرت اإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية الكويتية 
في بيــان صحافــي أمس 
اخلميس أن الوزير الصالح 
اســتقبل على أرض مطار 
الدولــي نائــب  الكويــت 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
ووزير الداخلية في دولة 
االمــارات العربية املتحدة 

ســعود أعرب له فيه عن 
خالص التعازي واملواساة 
بهذا املصاب اجللل في وفاة 
املغفور له طيب اهللا ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.
وتلقى الصالح اتصاال 
هاتفيا من وزير الداخلية 
مبملكــة البحرين الفريق 
أول الركن الشيخ راشد بن 
عبداهللا آل خليفة أعرب له 
فيه عــن خالص التعازي 
واملواساة في وفاة املغفور 
لــه طيب اهللا ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
كما تلقى اتصاال هاتفيا 
من رئيس مجلس الوزراء 
الداخليــة بدولة  ووزيــر 
قطــر الشــيخ خالــد بــن 
خليفة آل ثانــي أعرب له 
فيها عن خالص التعازي 
واملواساة في وفاة املغفور 

له سمو أمير البالد الراحل 
«صوت احلكمة ورمز القيم 
واملبادئ وداعية احلوار».
الداخلية  وتلقى وزير 
اتصــاال هاتفيــا من وزير 
الداخــــــلية بسلــطــــنة 
عمــان حمود بــن فيصل 
البوســعيدي عبر خالله 
عن خالص تعازيه وتعازي 
شــعب عمــان وصــادق 
مواســاتهم بوفاة املغفور 
له صاحب الســمو األمير 

طيب اهللا ثراه.
البوســعيدي  وســأل 
املولــى تعالــى أن يتغمد 
ســموه بواســع رحمتــه 
ومغفرته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم األســرة 
الكرمية والشعب الكويتي 
جميــل الصبــر وحســن 

العزاء.

ً سيف بن زايد: الكويت وشعبها واألمة العربية واإلسالمية فقدت قائداً محنكاً وحكيما

أنس الصالح مستقبال وزير الداخلية اإلماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد على أرض مطار الكويت

الفريق الشــيخ سيف بن 
زايد آل نهيان لتقدمي واجب 

العزاء.
الشــيخ  إن  وقالــت 
ســيف قدم واجب العزاء 
إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وإلى آل 
الصباح والشعب الكويتي 
في وفاة املغفور له، مؤكدا 
ان الكويت وشعبها واألمة 
العربية واإلسالمية فقدت 
«قائــدا محنــكا وحكيمــا 
وأميــرا لالنســانية حمل 
السالم للعالم أجمع وكان 
حريصــا على وحدة األمة 
العربية ورفعة شأنها فكان 

رمزا للحكمة والعطاء».
كما تلقى الصالح اتصاال 
هاتفيا من نظيره في اململكة 
العربية السعودية األمير 
عبدالعزيز بن ســعود آل 
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صاحب السمو األمير يتلقى التعازي من متام سالمصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال جنيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

األمير استقبل رؤساء حكومات لبنانية سابقة للتعزية بوفاة األمير الراحل

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، في املطار األميري 
ظهر امس، رئيس احلكومة اللبنانية االســبق 
جنيب ميقاتي ورئيس احلكومة األســبق فؤاد 
السنيورة ورئيس احلكومة االسبق متام سالم، 

حيث قاموا بتقدمي واجب العزاء في وفاة فقيد 
الوطن املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمــد طيب اهللا ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.
كما قدموا التعازي إلى رئيس مجلس األمة 

مــرزوق الغامن والشــيخ مشــعل األحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني والشيخ جابر العبداهللا 
وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر 
املبارك وســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد وعدد من الشيوخ الكرام.  وكان 

رئيس احلكومة اللبنانية األسبق جنيب ميقاتي 
ورئيس احلكومة االسبق فؤاد السنيورة ورئيس 
احلكومة األسبق متام سالم وصلوا إلى البالد 
وذلك لتقدمي واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل 

الشــيخ صباح األحمد طيــب اهللا ثراه وجعل 
اجلنة مثواه.

وقد كان في اســتقبالهم علــى أرض املطار 
نائــب وزير شــؤون الديوان األميري الشــيخ 

محمد العبداهللا.

الشيخ محمد العبداهللا في استقبال جنيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ومتام سالم فؤاد السنيورة يقدم العزاء لسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح
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األمير استقبل ممثل الرئيس التركي للتعزية بوفاة فقيد الكويت
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
في املطار األميري ظهر أمس ممثل الرئيس رجب طيب 
اردوغان رئيــس اجلمهورية التركية الصديقة وزير 
اخلارجية مولود تشــاووش أوغلو حيث قام بتقدمي 
واجــب العزاء في وفاة فقيــد الوطن املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مأواه.
كمــا قدم التعازي إلى رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن والشــيخ مشــعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني والشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر 
احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد وعدد من الشيوخ الكرام. 
وكان ممثل الرئيــس رجب طيب اردوغان رئيس 
اجلمهورية التركية الصديقة وزير اخلارجية مولود 
تشــاووش أوغلو وصل إلى البالد ظهر أمس لتقدمي 
واجب العزاء حيث كان في استقباله على أرض املطار 

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال ممثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير اخلارجية مولود تشاووش أوغلو بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد

ممثل الرئيس التركي معزيا الشيخ جابر العبداهللا

تشاووش أوغلو معزيا الشيخ مشعل األحمدممثل الرئيس التركي معزيا رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى تعازي ممثل الرئيس التركي

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال ممثل الرئيس التركيممثل رئيس تركيا معزيا سمو الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك الشيخ حمد صباح األحمد وسمو الشيخ صباح اخلالد يتلقيان العزاء
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال الرئيس العراقي د.برهم صالح بحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد

صاحب السمو استقبل الرئيس العراقي للتعزية في وفاة فقيد الوطن

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد في املطار األميري صباح أمس الرئيس 
د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق 
والوفد املرافق لــه، حيث قام الرئيس العراقي 
بتقدمي واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن املغفور 

له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد طيــب اهللا ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
كما قدم الرئيس العراقي التعازي إلى رئيس 
مجلــس األمة مرزوق الغامن والشــيخ مشــعل 

األحمد نائب رئيس احلرس الوطني والشــيخ 
جابر العبداهللا وسمو الشيخ ناصر احملمد وسمو 
الشيخ جابر املبارك وسمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ الكرام. 
وكان الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية 

العراق الشــقيق وصل إلى البالد صباح أمس 
والوفد املرافق لــه لتقدمي واجب العزاء، حيث 
كان في استقباله على أرض املطار وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح. 
هــذا، ورافق الرئيس العراقي وفد يضم كال 

من وزير اخلارجية د.فؤاد حسني ووزير املالية 
د.علي عبداألمير عالوي ووزير التخطيط د.خالد 
بتال جنــم ورئيس هيئة املستشــارين د.علي 
الشكري ورئيس ديوان رئاسة اجلمهورية د.مهند 

البياتي وعددا من املسؤولني.

سمو األمير الشيخ نواف األحمد والرئيس العراقي د.برهم صالح

الوفد العراقي خالل تأدية واجب العزاء

سمو الشيخ جابر املبارك يتلقى واجب العزاء

سمو الشيخ ناصر احملمد يتلقى التعازي سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح لدى استقبالهما الرئيس العراقي د. برهم صالح

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى تعازي الرئيس العراقي د. برهم صالح

الوفد العراقي يقدم واجب العزاء

الرئيس العراقي معزيا الشيخ عبداهللا والشيخ صباح ناصر صباح األحمد الشيخ حمد صباح األحمد يتلقى التعازي



البحرين: فقدنا القائد احلكيم ورجل السالم والتآخي

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد في 
املطار األميري ممثل صاحب 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء والوفد املرافق لسموه، 
حيث قام سموه بتقدمي واجب 
العزاء فــي وفاة فقيد الوطن 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمد طيب اهللا ثراه 

وجعل اجلنة مثواه.
كما قدم سموه التعازي إلى 
رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن والشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني 
والشيخ جابر العبداهللا وسمو 
الشــيخ ناصر احملمد وسمو 
الشــيخ جابر املبارك وسمو 
الشــيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلــس الــوزراء وعــدد من 

الشيوخ الكرام.
وكان ممثل صاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة 
صاحب الســمو امللكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء والوفد املرافق لسموه 
وصل إلى البالد صباح امس 
وذلك لتقدمي واجب العزاء في 
وفــاة فقيد الوطن املغفور له 
بإذن اهللا تعالى صاحب السمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد طيب اهللا ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
وقد كان في استقبال سموه 
على أرض املطار نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

محمد العبداهللا.
هذا، ويرافق ســموه وفد 
يضم كال من ســمو الشــيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء والشيخ 
خالد بن أحمد آل خليفة وزير 
الديوان امللكي والشيخ خالد 
بن عبــداهللا آل خليفة نائب 
الوزراء والفريق أول  رئيس 
الشيخ راشــد بن عبداهللا آل 
خليفة وزير الداخلية والشيخ 
سلمان بن خالد آل خليفة مدير 

عام مجلس العائلة املالكة.
وأكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء البحريني سمو الشيخ 
محمد بن مبارك آل خليفة أنه 
بوفاة صاحب الســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثــراه نفتقد القائد 
احلكيم ورجل السالم والتآخي 
وهــو عنوان احلكمــة وأمير 

السالم.
وقال ســمو الشيخ محمد 
بن مبارك في تصريح صحافي 
لدى مشاركته في تقدمي واجب 
العزاء في وفاة األمير الراحل 
«إننا نــودع املغفور له بإذن 

«بقلوب يعتصرها احلزن 
واأللم نودع املغفور له بإذن 
اهللا تعالى سمو الشيخ صباح 
األحمد طيب اهللا ثراه وبرحيله 
افتقدت األخ الكبير والعزيز 
رفيق الدرب الذي تعلمت منه 
الكثيــر من ســيرته العطرة 
وصفاته احلميدة وحبه للناس 

وعمل اخلير.
وبرحيلــه نفتقــد القائــد 
احلكيم، رجل السالم والتآخي 
ذلك هو الشيخ صباح األحمد 
عنوان احلكمة وأمير السالم 
الذي عرفته عن قرب وشهدت 
مواقفه اإلنســانية والوطنية 

املشرفة.

اهللا، وان أعمالــه اإلنســانية 
وإجنازاتــه الكبيرة ســتبقى 
تخلد ذكراه العطرة وصفاته 
احلميــدة والتي ســتظل في 
ذاكرتي ووجداني ما حييت.

إنني وانا أتقدم الى صاحب 
السمو الشــيخ نواف األحمد 
اجلابــر الصباح أميــر دولة 
الكويــت والشــعب الكويتي 
وأســرة الصباح الكرام بأحّر 
العــزاء  التعــازي وصــادق 
ألدعو املولى العلي القدير أن 
يتغمد فقيد الكويت واالسرة 
اخلليجيــة واألمتني العربية 
واإلســالمية بواســع رحمته 
ويســكنه فســيح جناتــه، 

الســمو رئيــس  واصحــاب 
الــوزراء وولــي العهد اخاهم 
ووالد اجلميع الشيخ صباح 
االحمد فهم ينعون قائدا عربيا 
كبيرا له مكانة خاصة في قلب 

البحرين قيادة وشعبا».
التعــازي  احــر  ورفــع 
واملواساة الى صاحب السمو 
االمير الشــيخ نواف االحمد 
وشعب الكويت الشقيق بهذا 
املصاب اجللل، داعيا اهللا عز 
وجل ان يتغمد الفقيد الكبير 
بواســع رحمتــه وان يلهــم 
اجلميع جميل الصبر وحسن 
العزاء، مؤكدا ان فقيد الكويت 
االمير الراحل هو فقيد البحرين 

لقد فقدت الكويت واألسرة 
اخلليجيــة واألمتان العربية 
واإلسالمية والعالم قائدا فذا 
عمل خليــر وطنه وشــعبه، 
التعاون  ولتأســيس مجلس 
لدول اخلليج العربية ودعمه 
حلل اخلالفات على الساحتني 
العربيــة واإلســالمية حيث 
الكثيــر  حتمــل رحمــه اهللا 
من املشــقة والعناء لتحقيق 
مــا كان يؤمن به مــن أهداف 
سامية ونبيلة وصوال لألمن 
واالســتقرار فيمــا بني الدول 

والشعوب.
لقــد رحــل أبوناصر وفي 
بــإذن  جنــة اخللــد مثــواه 

الصبــر  جميعــا  ويلهمنــا 
والســلوان، وان يــدمي علــى 
الكويت أمنها وتقدمها ورخاء 
شعبها الشقيق. (إنا هللا وانا 

اليه راجعون).
بدوره، قــال وزير االعالم 
البحريني علــي الرميحي ان 
فقيد الكويت صاحب السمو 
االمير الشــيخ صباح االحمد 
طيــب، اهللا ثــراه، هــو فقيد 
العربي،  البحرين واخلليــج 

بل واإلنسانية جمعاء.
وقال الوزير الرميحي في 
الكويت  تصريح لتلفزيــون 
«عندما نعى العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

واخلليج العربي بل واإلنسانية 
جمعاء.

وأكد عمق العالقة االخوية 
والتاريخية التي تربط مملكة 
الكويــت  البحريــن بدولــة 
الشقيقة واملكانة الكبيرة التي 
يحتلها فقيد الكويت والعالم 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو الشيخ صباح 
االحمد طيب اهللا ثراه في قلب 
البحرين قيادة وشعبا وهو ما 
ظهــر جليا في مظاهر احلزن 
التي عاشــها اهل اململكة بعد 

سماع النبأ األليم.
وقــال الوزيــر الرميحــي 
ان ما يربــط مملكة البحرين 
والشقيقة دولة الكويت ال ميكن 
اختزاله في كلمات «فالكويت 
هي البحريــن والبحرين هي 
الكويت تاريخا ومواقف وعالقة 
اسرية، عالقة اشقاء وأبناء عم 
بكل ما تعنيه الكلمة وليست 
عالقات دولية وبروتوكولية».
واضــاف ان االمير الراحل 
«كان حريصا كل احلرص على 
االلتقاء باالعالميني والسؤال 
عنهــم وتوجيههــم برســائل 
فيها كثير من الود والتسامح 
وهو ما يعكس عمق االهتمام 
الذي كان يوليه سموه لإلعالم 

واالعالميني».
واشــار الى متابعة العالم 
الســلس  لالنتقــال  اجمــع 
للحكــم في هذا البلــد الكبير 
بشــعبه وقيادته في مراســم 
بروتوكولية بسيطة وكلمات 
ومشاعر فياضة جتاه الراحل 
الكبير ما يؤكد على قوة متاسك 
الشــعب والقيادة والسياسة 
الدميوقراطية الراسخة في هذا 
البلد ضمن بناء حضاري متميز 

ابهر اجلميع.
من جانبها، قالت رئيســة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشــيخة مي بنــت محمد آل 
خليفــة «برحيــل املغفور له 
بإذن اهللا صاحب السمو االمير 
الشــيخ صباح االحمد نودع 
ببالــغ احلزن واالســى قائدا 
عربيا واميرا للكويت الشقيقة 
والعرب واالنسانية جمعاء».

واوضحت في بيان صحافي 
«ان الكلمات تعجز عن وصف 
مشاعرنا بوفاة صاحب السمو 
الشــيخ صباح االحمد اجلابر 
الصباح الذي ترك رحيله فينا 

فراغا كبيرا».
عقــود  «ســتة  وذكــرت 
قضاها فقيــد االمتني العربية 
واالسالمية في العمل والعطاء 
علــى كافــة االصعــدة فــكان 
شخصية ديبلوماسية فذة قل 
نظيرها وكرس سنوات عمره 
من اجل االرتقاء بدولة الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 
وكان االب احلنون الذي امتدت 
يده باخلير والعمل االنساني 
والدعــم واالغاثة الى مختلف 
انحاء العالــم فكان عدال على 
االمم املتحــدة ان متنحه لقب 

(قائد العمل االنساني)».

ممثل ملك البحرين قدم واجب العزاء لصاحب السمو بوفاة األمير الراحل

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله ولي العهد البحريني صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بحضور مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد وأعضاء الوفد البحريني

سمو األمير يتلقى العزاء من الوفد البحريني

أعضاء الوفد البحريني أثناء تأدية واجب العزاء

سمو الشيخ جابر املبارك يتلقى التعازي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يتلقى عزاء ولي عهد البحرين صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

الشيخ محمد العبداهللا خالل استقباله ولي عهد البحرين

الشــيخ  اهللا تعالــى ســمو 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
وبرحيله افتقدت األخ الكبير 
والعزيــز رفيق الــدرب الذي 
تعلمت منه الكثير من سيرته 
العطــرة وصفاتــه احلميدة 
وحبه للناس وعمل اخلير».

وفيمــا يلي نص تصريح 
سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس مجلس 
لــدى  البحرينــي  الــوزراء 
مشــاركته في تقــدمي العزاء 
في وفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو الشــيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح طيب 

اهللا ثراه.

محمد بن مبارك: الكويت واألسرة اخلليجية واألمتان العربية واإلسالمية والعالم فقدوا قائدًا فذًا عمل خلير وطنه وشعبه

الرميحي: االنتقال السلس للحكم يؤكد قوة متاسك الشعب والقيادة والسياسة الدميوقراطية ضمن بناء حضاري أبهر اجلميع
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صاحب السمو تلقى التعزية من الرئيس التونسي بوفاة األمير الراحل
اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، في املطار 
األميــري ظهر امــس الرئيس 
قيس سعيد رئيس اجلمهورية 
التونســية الشــقيقة والوفد 
املرافق له، حيث قام فخامته 
بتقــدمي واجــب العــزاء فــي 
وفــاة فقيــد الوطــن املغفور 
لــه بــإذن اهللا تعالى صاحب 
الســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد طيب اهللا ثراه 
وجعل اجلنة مثواه. كما قدم 
الرئيس التونسي التعازي إلى 
رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن والشيخ مشعل األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني 
والشيخ جابر العبداهللا وسمو 
الشــيخ ناصر احملمد وسمو 
الشــيخ جابر املبارك وســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وعدد من الشيوخ 

الكرام.

وكان الرئيس قيس سعيد 
رئيس اجلمهورية التونسية 
الشــقيقة والوفــد املرافق له 
وصل إلى البالد ظهر امس وذلك 
لتقدمي واجب العزاء في وفاة 
فقيــد الوطن املغفور له بإذن 
اهللا تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب اهللا 
ثراه وجعل اجلنة مثواه. وقد 
كان في اســتقباله على أرض 
املطار وزير شــؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح. 
هذا، ويرافقه وفد يضم كال من 
عثمان اجلرندي وزير الشؤون 
اخلارجية والهجرة والتونسيني 
باخلارج وعبدالرؤوف عطاء 
اهللا مستشار أول لدى رئيس 
اجلمهوريــة مكلــف مبجلس 
األمن القومي وخالد اليحياوي 
مستشــار أول لــدى رئيــس 
العام ألمن  املدير  اجلمهورية 
رئيس الدولة والشــخصيات 

الرسمية.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى التعازي من الرئيس التونسي قيس سعيدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الرئيس التونسي قيس سعيد بحضور مرزوق الغامن والشيخ مشعل األحمد

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح يتلقيان التعازي

الرئيس التونسي لدى وصوله وفي استقباله الشيخ علي اجلراح والشيخ خالد العبداهللا الرئيس التونسي يعزي الشيخ فهد ناصر صباح األحمد

.. ويعزي الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد والشيخ محمد العبداهللالرئيس التونسي معزيا الشيخ حمد صباح األحمد

.. ومعزيا الشيخ جابر العبداهللالرئيس التونسي يقدم التعازي للشيخ مشعل األحمدسمو األمير الشيخ نواف األحمد يتلقى واجب العزاء

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله الرئيس التونسي والوفد املرافق

اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
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ملوك ورؤساء دول ومسؤولون: إسهامات إنسانية مشهودة
لألمير الراحل ومبادرات لتعزيز أمن واستقرار املنطقة والعالم

تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، برقيــة تعزية 
من رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة الرئيس 
دونالد ترامب أعرب فيها عن 
خالص تعازيه وتعازي حرمه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، مشــيرا إلى 
أن ســموه، رحمه اهللا، كان 
صديقــا وشــريكا وأنه كان 
له الشرف في تتويج سموه 
رحمه اهللا بوسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى، 
مشيرا إلى أن سموه، رحمه 
اهللا، رجل ديبلوماسي ال مثيل 
له وأن وساطاته املستمرة في 
النزاعات في الشرق األوسط 
في أصعب الظروف كان لها 
دور كبير في تقريب وجهات 
النظر بني مختلف األطراف.

وقد بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، برســالة 
شكر جوابية للرئيس دونالد 
الواليــات  ترامــب رئيــس 
املتحدة األميركية الصديقة 
أعرب سموه فيها عن خالص 
شكره وتقديره على ما عبر 
عنــه مــن خالــص التعازي 
وصــادق املواســاة بوفــاة 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، وعلى ما ضمنها من 
ثناء وإشــادة بسموه رحمه 
اهللا ومــن تثمــني جلهــوده 
النزاعات  ومســاعيه حلــل 
النظر بني  وتقريب وجهات 
مختلف األطراف في منطقة 
الشرق األوسط، مؤكدا سموه 
االعتزاز بالعالقات التاريخية 
التي  الراســخة والوطيــدة 
البلدين والشــعبني  تربــط 
الصديقني ومتمنيا لفخامته 
موفور الصحة ودوام العافية.

جمهورية الصني

تلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزية من رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الرئيس شي 
جينبينغ الصديقة أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه، رعاه اهللا، 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، مشيدا باالسهامات 
البارزة لسموه، رحمه اهللا، 
فــي نهضــة وتقــدم الوطن 
العزيز في مختلف املجاالت 
وسعيه الدائم لتعزيز األمن 
واالســتقرار فــي املنطقــة 
وبدوره الرئيسي في تعزيز 
أواصر العالقات املتميزة بني 
الكويــت وجمهورية الصني 
الشعبية الصديقة واالرتقاء 
بالتعاون القائم بني البلدين 
إلــى آفــاق أرحب علــى كل 
األصعدة، متمنيا لســموه، 
رعاه اهللا، وللشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.
هــذا وقد بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقية جوابيــة له ضمنها 
بالغ شــكره وتقديــره على 
مــا عبــر عنــه مــن صادق 
التعاطف واملواساة  مشاعر 
بهذا املصاب اجللل، مشــيدا 
سموه بالعالقات التاريخية 
والوطيدة التي تربط البلدين 
والشعبني الصديقني ومؤكدا 
على التطلــع لتعزيزها في 
جميع املجاالت، راجيا سموه 
للرئيس موفور الصحة ومتام 

العافية.
اجلمهورية التركية

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيا من رئيس اجلمهورية 
الرئيس  التركيــة الصديقة 
رجــب طيب اردوغــان عبر 
خاللــه عن خالــص تعازيه 
وتعــازي الشــعب التركــي 
الصديق وصادق مواساتهم 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد، 
طيب اهللا ثراه، سائال املولى 
تعالــى أن يتغمده بواســع 
رحمته ومغفرته ويســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم االسرة 
الكرمية والشــعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.
الســمو  واعرب صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، عن بالغ 
شكره وتقديره ملا أبداه رئيس 

الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، مســتذكرا مواقف 
ســموه، رحمه اهللا، الثابتة 
جتاه قضايا االمة االسالمية 
ودوره البارز في اســتقرار 
املنطقــة، مبتهال الى الباري 
جل وعال أن يلهم سموه، رعاه 
اهللا، والشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابية للرئيس محمد أشرف 
غنــي ضمنهــا بالغ شــكره 
على ما عبر عنه من صادق 
التعازي واملواساة وخالص 
الدعاء بهــذا املصاب االليم، 
سائال سموه، رعاه اهللا، أن 
يــدمي عليه موفــور الصحة 

ومتام العافية.
كوريا الدميوقراطية

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزيــة مــن رئيــس جلنة 
شــؤون الدولــة جلمهورية 
الدميوقراطيــة  كوريــا 
الرئيس  الشعبية الصديقة 
كيم جونغ وون، أعرب فيها 
باسمه وباسم حكومة وشعب 
جمهورية كوريا الدميوقراطية 
الشعبية الصديقة عن بالغ 
تعازيه لســموه حفظه اهللا 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، متمنيا لسموه رعاه 
اهللا وللشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابية للرئيس كيم جونغ 
وون ضمنها خالص شــكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
من تعاطف ومواســاة بهذا 
املصاب األليم، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.

دولة إريتريا

كما تلقى صاحب السمو 

حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزية من رئيس جمهورية 
كوريا الصديقة الرئيس مون 
جيه إن، أعرب فيها باســمه 
وباســم حكومــة وشــعب 
جمهوريــة كوريــا عن بالغ 
تعازيه لســموه حفظه اهللا 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح االحمد، طيب 
اهللا ثــراه، مســتذكرا الدور 
البارز لســموه، رحمه اهللا، 
في تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني، متمنيا 
لسموه، رعاه اهللا، وللشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابيــة للرئيس مون جيه 
إن، ضمنهــا خالص شــكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
من صادق مشاعر التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل، 
متمنيــا ســموه، رعاه اهللا، 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية كوريا الصديقة 
املزيد من التقدم واالزدهار.

جمهورية قيرغيزيا

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، رســالة 
تعزية من رئيس اجلمهورية 
الرئيــس  القيرغيزيــة 
ســورونباي جينبيكــوف 
الصديقة أعرب فيها باسمه 
وباسم الشــعب القيرغيزي 
عن خالص تعازيه لســموه 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
مشيدا باإلســهامات البارزة 
لســموه، رحمــه اهللا، فــي 
نهضة وتقدم الوطن العزيز 
في مختلف املجاالت، متمنيا 
لسموه، رعاه اهللا، وللشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 

املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، متمنيا لســموه، رعاه 
اهللا، وللشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابية للرئيس بنما ضمنها 
خالص شكره وتقديره على ما 
عبر عنه من تعاطف ومواساة 
بهذا املصــاب األليم، متمنيا 
ســموه له موفــور الصحة 

والعافية.
جمهورية نيكاراغوا

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، رسالة من 
رئيس جمهورية نيكاراغوا 
الصديقــة الرئيــس دانييل 
أورتيغا سافيدرا ومن نائبة 
رئيس جمهورية نيكاراغوا 
روساريو موريو، أعربا فيها 
عن خالص تعازيهما لسموه 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، مستذكرين دور سموه، 
رحمه اهللا، في خدمة القضايا 
الدائم  اإلنســانية وســعيه 
لتعزيز األمن واالستقرار في 
املنطقة، متمنني لسموه، رعاه 
اهللا، وللشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
برسالة جوابية لهما ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبرا عنه من صادق التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل، 
متمنيا ســموه لهما موفور 
العافيــة  الصحــة ومتــام 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
جمهورية صربيا

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، رســالة 
تعزية من رئيس جمهورية 
صربيــا الصديقــة الرئيس 
ألكســاندر فوشيتش أعرب 
فيهــا عــن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته لسموه، 
حفظــه اهللا، بوفاة صاحب 
السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح االحمد، طيب اهللا ثراه، 
مشــيدا بإســهامات سموه، 
رحمه اهللا، البارزة في مسيرة 
التنمية فــي الوطن العزيز 
ودوره فــي تعزيز العالقات 
بني الكويت وجمهرية صربيا 

الصديقة.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، برســالة 
جوابية للرئيس فوشيتش 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه من صادق 
التعاطــف واملواســاة بهــذا 
املصاب اجللل، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وجلمهورية صربيا وشعبها 
الصديــق املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
رئيس وزراء اليابان

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزيــة مــن رئيــس وزراء 
اليابــان الصديقــة ســوجا 
يوشــيهيدي أعرب فيها عن 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواساته لسموه، رعاه اهللا، 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، مشــيدا باحلكمة 
العظيمــة التــي حتلــى بها 
سموه، رحمه اهللا، وبدوره 
البــارز فــي حتقيــق األمن 
واالســتقرار فــي املنطقــة، 
متمنيا سعادته لسموه، رعاه 
اهللا، وللشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابية له ضمنها بالغ شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
من صادق مشاعر التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل، 
مشيدا ســموه، حفظه اهللا، 
بالعالقــات الوطيــدة التــي 
البلدين والشــعبني  تربــط 
الصديقني، راجيا ســموه له 
موفور الصحة ومتام العافية.

أمير مكة املكرمة

وتلقــى صاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزيــة مــن رئيــس دولــة 
الرئيس  إريتريا الصديقــة 
أسياس أفورقي، أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته لسموه، حفظه اهللا، 
وللشعب الكويتي بوفاة سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 

االحمد، طيب اهللا ثراه.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف االحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابية للرئيس ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر 
عنه مــن صــادق التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل، 
متمنيا سموه، رعاه اهللا، له 

موفور الصحة والعافية.
جمهورية هنغاريا

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزية من رئيس جمهورية 
هنغاريــا الصديقة الرئيس 
يانــوش أديــر، أعــرب فيها 
الشــعب  وباســم  باســمه 
الهنغاري عن خالص تعازيه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، مشــيدا باملكانة 
الدولية املرموقة التي تبوأها 
سموه رحمه اهللا وبإسهاماته 
البــارزة في تنميــة الوطن 
العزيز ورقيه، متمنيا لسموه 
رعاه اهللا وللشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابيــة للرئيس الهنغاري 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه من صادق 
التعاطــف واملواســاة بهــذا 
املصاب األليم، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.

جمهورية كوريا

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 

األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، برســالة 
جوابية للرئيس القيرغيزي 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه من صادق 
التعاطــف واملواســاة بهــذا 
املصاب األليم، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.

جمهورية كوبا

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزية من رئيس جمهورية 
كوبــا الرئيــس ميغيل دياز 
كانيل بيرموديــز الصديقة 
أعرب فيها باســمه وباســم 
حكومة وشــعب جمهورية 
كوبا عن بالغ تعازيه لسموه، 
حفظه اهللا، وللشعب الكويتي 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثــراه، مســتذكرا الدور 
البارز لســموه، رحمه اهللا، 
في تعزيز العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني، متمنيا 
لسموه، رعاه اهللا، وللشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابيــة للرئيــس الكوبــي 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديــره على مــا عبر عنه 
من صادق مشاعر التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل، 
متمنيــا ســموه لــه موفور 

الصحة والعافية. 
جمهورية بنما

ذاتــه،  الســياق  وفــي 
تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، برقيــة تعزية 
مــن رئيــس جمهورية بنما 
الصديقة الرئيس الورينتينو 
كورتيســو كوهــني أعــرب 
فيها باســمه وباسم حكومة 
وشــعب جمهورية بنما عن 
بالغ تعازيه لسموه، حفظه 
اهللا، وللشعب الكويتي بوفاة 

األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزيــة من صاحب الســمو 
امللكــي األمير خالد الفيصل 
آل ســعود مستشــار خادم 
أميــر  الشــريفني  احلرمــني 
منطقة مكة املكرمة أعرب فيها 
عن خالص تعازيه لســموه 
الكويتــي بوفاة  وللشــعب 
صاحب السمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم ســموه، 
رعاه اهللا، والشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
شكر جوابية لسموه ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبر عنه مــن صادق الدعاء 
واملواســاة بهــذا املصــاب 
اجللل، ســائال سموه املولى 
تعالى أن يدمي عليه موفور 
الصحة ومتــام العافية وأال 

يريه مكروها بعزيز.
رئيس الوزراء الُعماني

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزيــة مــن نائــب رئيــس 
مجلس الوزراء في ســلطنة 
عمان الشقيقة صاحب السمو 
فهد بن محمود آل سعيد أعرب 
فيهــا عــن خالــص تعازيه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، مبتهال إلى الباري 
جل وعال أن يتغمده بواسع 
رحمتــه ومغفرته وأن يلهم 
سموه، رعاه اهللا، والشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابيــة لســموه ضمنهــا 
خالص شــكره على ما عبر 
عنه مــن صــادق التعاطف 
بهــذا املصــاب اجللــل ومن 
صادق الدعاء، سائال سموه 
املولــى تعالى أن يدمي عليه 
موفور الصحة والعافية وأن 
يحقق لسلطنة عمان الشقيقة 
املزيد من الرقي واالزدهار في 
ظــل القيادة احلكيمة ألخيه 
صاحــب اجلاللة الســلطان 
هيثم بن طارق املعظم سلطان 

عمان الشقيقة.
رئيس الوزراء العراقي

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيا من أخيه رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية العراق 
الشــقيق مصطفى الكاظمي 
عبر خالله عن خالص تعازيه 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
سائال املولى تعالى أن يتغمده 
بواســع رحمتــه ومغفرته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهم األسرة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
الســمو  وأعرب صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، عن بالغ 
شكره وتقديره ملا ابداه رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية 
العراق الشــقيق من صادق 
املواســاة وخالص التعازي 

والدعاء.
األمير حمزة بن احلسني

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزيــة من صاحب الســمو 
امللكي األمير حمزة بن احلسني 
أعرب فيها عن خالص تعازيه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب 
اهللا ثراه، سائال املولى تعالى 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته وأن يلهم ســموه 
رعاه اهللا والشعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.
هــذا، وبعــث صاحــب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقية شكر جوابية لسموه 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه من صادق 
الدعاء واملواساة بهذا املصاب 
اجللل، ســائال سموه املولى 
تعالى أن يدمي عليه موفور 
الصحة ومتــام العافية وأال 

يريه مكروها بعزيز.

في اتصاالت هاتفية وبرقيات عبروا فيها عن خالص تعازيهم وتعازي شعوبهم بوفاة فقيد الكويت والعالم وأشادوا بإجنازاته

اجلمهورية التركية عن صادق 
املواســاة وخالص التعازي 
والدعــاء ضارعا إلى الباري 
تعالــى بأال يري اجلميع أي 

مكروه بعزيز.
اجلمهورية اإليرانية

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، رســالة 
تعزية من رئيس اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة 
الرئيس د.حســن روحاني، 
أعرب فيها عن خالص تعازيه 
لسموه وللشــعب الكويتي 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، مشيدا بدور 
سموه، رحمه اهللا، املهم في 
إقرار التوازن واالعتدال في 
املنطقة ومبتهال 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، حفظه اهللا ورعاه، 
برســالة جوابيــة للرئيس 
روحاني ضمنها خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من 
تعاطف ومواساة بهذا املصاب 
األليم، متمنيا سموه لفخامته 

موفور الصحة والعافية.
دولة فلسطني

وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيــا مــن أخيــه رئيــس 
الشــقيقة  دولــة فلســطني 
التنفيذية  اللجنــة  رئيــس 
ملنظمة التحرير الفلسطينية 
الرئيس محمود عباس عبر 
خاللــه عن خالــص تعازيه 
وتعازي الشعب الفلسطيني 
الشقيق وصادق مواساتهم 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو 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 الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، عن بالغ 
شكره وتقديره ملا أبداه أخوه 
رئيس دولة فلسطني الشقيقة 
عن صادق املواساة وخالص 
التعــازي والدعــاء، ضارعا 
إلى البــاري تعالى بأال يري 

اجلميع أي مكروه بعزيز.
مملكة السويد

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
من صاحــب اجلاللــة امللك 
كارل غوســتاف ملك مملكة 
السويد الصديقة أعرب فيها 
باســم جاللته وباسم امللكة 
عن خالص تعازيهما لسموه 
وللشعب الكويتي بوفاة سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد، طيــب اهللا ثــراه، 
راجيا أن يلهم ســموه رعاه 
اهللا والشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
كما ضمنها امللك خالص 
تهانيه لسموه، حفظه اهللا، 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم، 
متمنيا لسموه دوام التوفيق 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعــاه، ببرقية 
جوابية جلاللته ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر 
عنه مــن صــادق التعاطف 
واملواساة بهذا املصاب اجللل 
وعلى ما أعرب عنه جاللته من 
تهنئة مبناسبة تولي سموه 
مقاليد احلكم، متمنيا سموه 
جلاللتــه ولألســرة املالكــة 
موفور الصحة ومتام العافية.

جمهورية أفغانستان

كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، برقية 
تعزية من رئيس جمهورية 
االســالمية  أفغانســتان 
الصديقــة الرئيــس محمــد 
أشــرف غني أعرب فيها عن 
خالــص تعازيــه وتعــازي 
الشــعب االفغانــي الصديق 
لســموه، حفظه اهللا، بوفاة 
املغفــور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل 
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سفاراتنا باخلارج واصلت تلقي التعازي: شخصية فريدة وطدت قيم السالم والعطاء
كونا: واصلت سفاراتنا 
وبعثاتنــا القنصليــة حول 
العالم فتح ســجل التعازي 
في فاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، حيث 
ستستمر حتى اليوم اجلمعة، 
مؤكــدة ان رحيله خســارة 
كبيــرة لكل شــعب الكويت 
ومحبي السالم في مختلف 

دول العالم. 
واعلنت ســفارة الكويت 
في ماليزيا أمس فتح سجل 
للتعــازي فــي وفاة ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد وذلك في مقر السفارة 

بالعاصمة كواالملبور.
وأشارت السفارة في بيان 
إلى أن سجل التعازي سيستمر 
حتى اليــوم اجلمعــة مبينة 
انها تستقبل رسائل التعازي 
على بريد السفارة اإللكتروني 

.kuwembmygmail.com
وعبر سفيرنا في ماليزيا 
د.حمد بورحمه عن حزنه 
لوفاة الشيخ صباح األحمد 
قائــال إنها واقعــة حزينة 
ومؤثرة على كل الشــعب 
الســالم  الكويــت ومحبي 
الكبيــر كانــت  فالراحــل 
مآثره اخليرة داخل وخارج 

الوطن.
وأضاف بورحمه: بخالف 
سجله السياسي الكبير في 
خدمة الوطن كانت له مشاركة 
فاعلة وبصمة واضحة في حل 
الكثير من األزمات السياسية 
والصعوبات االقتصادية في 
الدول العربية واإلســالمية 
ودول العالــم، مشــيرا إلى 
أن حصوله على العديد من 
الدولية  األوسمة واجلوائز 
شهادة على هذه اإلجنازات 
الطيبــة وهو بالفعــل قائد 
ورائد العمل اإلنســاني كما 
شهدت له هيئة األمم املتحدة 
بواسطة أمينها العام السابق 

بان كي مون.
وأوضح ان ســمو األمير 
الراحــل كانــت لــه زيارات 
وعالقــات طيبــة وبنــاءة 
مع ماليزيا منــذ زمن بعيد 
القيــادة  مســتوى  علــى 
والشــعب فهو محب وداعم 
الــدول اإلســالمية في  لكل 
الشــرق والعالــم أجمــع، 
ومــن خــالل تواصلنا معه 
كديبلوماسيني في املناسبات 
الرسمية واالجتماعية ومنذ 
كان وزيــرا للخارجية كان 
الراحل مبنزلة األب املوجه 
لكل الديبلوماسيني وقد صنع 
الديبلوماســيني  أجياال من 
في ظــل قيادته وتوجيهاته 
الســامية واحلكيمة خلدمة 
الوطــن، ونعــزي أنفســنا 
وأســرة الصبــاح الكرميــة 
وكل  الكويتــي  والشــعب 
محبــي الفقيــد فــي الوطن 
العربي واإلســالمي والعالم 
كافة.. رحم اهللا الفقيد الكبير 

وتغمده بواسع رحمته. 
تركيا 

بدورها، اعلنت سفارتنا 
لــدى تركيــا عن فتــح باب 
العزاء في وفاة سمو االمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
وقالت السفارة في بيان 
ان باب العزاء سيبقى مفتوحا 
في مقر السفارة على فترتني 
اليوم اجلمعة وفترة واحدة 

غد السبت.
وشارك العديد من أعضاء 
الديبلوماســية  البعثــات 
العربيــة واألجنبيــة فــي 
أنقرة وشخصيات سياسية 
واقتصادية واجتماعية تركية 
فــي تقدمي واجب العزاء في 
وفاة أمير البالد الراحل وكان 
في استقبالهم القائم باألعمال 

في السفارة عماد اخلراز.
بكني 

من جانبها، أعلنت سفارة 
الكويت لدى الصني عن فتح 
سجل العزاء بوفاة املغفور له 
بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد طيب 

اهللا ثراه.
لــدى  ســفيرنا  وقــال 
جمهورية الصني الشــعبية 
جوهــر  ســميح  الســفير 
حيــات ان كبار املســؤولني 
الصينيني يتقدمهم مستشار 
الدولــة ووزيــر اخلارجية 
الصيني وانغ يي، وسفراء 
الدول العربية واالســالمية 
واالجنبيــة املعتمديــن في 
العاصمــة الصينيــة بكــني 
قاموا بتسجيل تعازيهم بوفاة 
الفقيد الراحل فور إعالن فتح 
سجل العزاء في السفارة منذ 

يوم امس األول. 
واضاف السفير حيات أنه 
ميكن تقدمي العزاء عبر البريد 
االلكترونــي نظرا لضرورة 
اتبــاع الشــروط الصحيــة 
املتمثلة بالتباعد االجتماعي 

حيث قدموا واجــب العزاء 
باملصاب اجللل.

واضاف احلربي ان توافد 
املعزين يعكس عمق العالقات 
الثنائية املميزة والتي ارسى 
الســلطان  قواعدهــا جاللة 
الراحــل قابوس بن ســعيد 
طيب اهللا ثراه واخوه سمو 
االمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد وأكمل مسيرتها جاللة 
الســلطان هيثم بن طارق، 
مبينا ان مناقب األمير الراحل 
والتــي رســمها بسياســته 
وحكمتــه ومواقفــه الثابتة 
ســجلت للكويت حضورها 
الدولي واالقليمي املرموق.

ان  بالقــول  واســتدرك 
تلك املناقــب العظيمة التي 
سطرها التاريخ بأحرف من 
نــور تعد طريقــا فريدا من 
نوعه في العمل السياســي 
والديبلوماســي، كما حظي 
باحترام قادة وشعوب دول 
العالــم فــي فتــرات قيادته 
الطويلة للسياسة الكويتية 
ما اســهم في ايجاد احللول 
الناجعة للعديد من القضايا 
السياســية التي كانت بؤر 
توتــر الســيما فــي منطقة 
الشرق االوســط، مبينا ان 
الشــخصيات  ســموه مــن 
العامليــة التــي يشــار اليها 
بالبنان، مشيرا الى تكرميه 
في االمم املتحدة ومنحه لقب 

قائد العمل االنساني.
وذكــر ان رحيل ســمو 
األميــر ترك ارثــا تاريخيا 
وبصمات كبيرة على كافة 
املســتويات منــذ ان كان 
وزيــرا للخارجيــة وترك 
بصمــات اكبر عندما تولى 
قيادة الكويــت، معربا عن 
متنياتــه لصاحب الســمو 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
االحمد بالتوفيق والسداد، 
مؤكدا ان «ســموه سيكون 
خيــر خلــف خلير ســلف 
وسيســتكمل قيادة الدولة 
مســتنيرا بالطريــق الذي 

اخلامس االدميــرال صامويل 
جي بابا وعدد من الشخصيات 

السياسية والديبلوماسية.
اجلزائر 

من جهتها، فتحت سفارتنا 
باجلزائــر االربعــاء ســجل 
العــزاء بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد، 
مؤكدا ان سجل العزاء سيبقى 
مفتوحا حتى اليوم الستقبال 
التعازي مبقر السفارة بأعالي 
العاصمة، مناشــدة املعزين 
الوقائية  بالتدابيــر  االلتزام 
ملواجهــة انتشــار ڤيــروس 

كورونا. 
وتقدم عدد من الســفراء 
العرب واالفارقة واالوروبيني 
من مقر السفارة لتقدمي واجب 
العزاء، كما توافد عدد كبير 
من املســؤولني السياســيني 
واملواطنــني اجلزائريني من 
مختلــف الواليــات لتقــدمي 
واجــب العــزاء تعبيــرا عن 

حبهم للكويت.
الهند 

كما فتحت سفارتنا لدى 
الهند األربعاء عن فتح سجل 
العــزاء بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد.
لــدى  ســفيرنا  وقــال 
الهنــد جاســم  جمهوريــة 
الناجــم ان عددا من ســفراء 
العربية واالســالمية  الدول 
واالجنبيــة املعتمديــن فــي 
العاصمة الهندية (نيودلهي) 
حضروا لتســجيل تعازيهم 
بوفاة الفقيد العزيز فور إعالن 
فتح سجل العزاء في السفارة.

واضاف السفير الناجم 
أنــه ميكــن تقــدمي العزاء 
عبــر البريــد االلكترونــي 
او باحلضور للســفارة مع 
اتبــاع الشــروط الصحية 
املتمثلة بالتباعد االجتماعي، 
واعرب الســفراء وعدد من 
النخب الهندية عن تعازيهم 
الصادقــة بوفــاة األميــر 

لالوضــاع الصحية املترتبة 
عن تفشي ڤيروس كورونا.

واضاف ان سجل العزاء 
سيبقى مفتوحا اعتبارا من 
٣٠ سبتمبر وحتى ٨ اكتوبر، 
معربا عــن تعازيه للكويت 
اميــرا وحكومــة وشــعبا 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
امــال ان يتغمد فقيد الكويت 
واالمتني العربية واالسالمية 
واسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
غانا

وافتتحت سفارة الكويت 
لــدى جمهورية غانــا أمس 
سجال للتعازي بوفاة «قائد 
اإلنســانية» ســمو الشــيخ 
صبــاح األحمــد، مؤكــدة ان 
ســموه كان رمــزا تاريخيــا 

وحكيما دوليا. 
طهران 

كمــا أعلنــت ســفارتنا 
فــي طهران عن فتح ســجل 
للتعازي بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
وسيستمر حتى اليوم اجلمعة 
مبنزل رئيس بعثة ســفارة 

الكويت في طهران.
وحضــر مراســم تقــدمي 
واجب العــزاء عدد من كبار 
السياســية  الشــخصيات 
اإليرانية والسلك الديبلوماسي 
العربي واألجنبي املعتمدين 

لدى طهران.
وتقــدم املعزيــن وزيــر 
االيرانــي محمد  اخلارجيــة 
ظريــف ووزيــر اخلارجيــة 
االيرانــي األســبق رئيــس 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
علي اكبر صاحلي والسفير 
االيراني السابق لدى الكويت 
علي عنايتي ومستشار رئيس 
البرملــان االيرانــي حســني 

عبداللهيان.
وقــال وزيــر اخلارجية 
اإليراني محمد ظريف عقب 
توقيعه ســجل التعازي ان 
ســمو األمير الراحل كان من 
القــادة احلكمــاء واصحاب 
احلنكة السياسية في املنطقة 
وان رحيلــه تــرك أثرا بالغا 
في نفوس االيرانيني، مبينا 
ان «األمير كان من االصدقاء 
اجليديــن إليــران»، ســائال 
اهللا تعالى ان يلهم الشــعب 

رســمه اخوه الراحل عميد 
السياسة الدولية.

قطر

من جهته، أعلن سفيرنا 
لــدى قطر حفيــظ العجمي 
افتتاح السفارة سجال لتلقي 
التعازي بوفاة فقيد الكويت.
وقال السفير العجمي ان 
األمير الراحل كان قائدا حكيما 
بذل حياته في سبيل خدمة 
وطنــه والدفاع عن قضاياه 
وترسيخ استقراره وتعزيز 
ووحدتــه، وبوفاتــه تكون 
الكويت قد فقدت شخصية 
استثنائية استطاعت قيادة 
الكويــت في أوقات عصيبة 
وفــي ظــل حتديــات كبيرة 
شــهدتها املنطقــة ومتكنت 
مــن ان ترســو بالبالد على 

بر األمن واألمان.
وأوضــح ان ســموه قاد 
مسيرة التنمية في الكويت 
خالل تاريخه احلافل بالعطاء 
وخلــد اســمها فــي احملافل 
العربيــة والعامليــة كما انه 
استحق تكرمي العالم اجمع 
عندمــا اطلقت عليــه األمم 
املتحدة لقب قائد لإلنسانية 
نظيــر مبادراته املقدمة إلى 

جميع األمم والشعوب.
البحرين 

كما، اعلنت سفارة الكويت 
لــدى مملكــة البحرين فتح 
سجل التعازي في وفاة سمو 
االميــر الراحــل، مؤكدة انه 
سيبقى مفتوحا حتى اليوم 
اجلمعة مبقر الســفارة في 

العاصمة (املنامة).
وتقــدم املعزيــن وزيــر 
البحرينــي  اخلارجيــة 
الزيانــي  د.عبداللطيــف 
ومستشــار رئيــس الــوزراء 
البحريني الشــيخ سلمان بن 
خليفــة آل خليفــة ورئيســة 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشــيخة مي بنــت محمد آل 
خليفة وقائد االسطول األميركي 

الراحل، مؤكدا الدور الريادي 
الذي لعبه سمو األمير في 
ترسيخ العالقات الهندية- 

الكويتية.
تعازيــه  عــن  وأعــرب 
الصادقــة لعمــوم اســرة آل 
الكويتي  الصباح والشــعب 
بوفاة «قائد اإلنسانية» الذي 
ساهم بشكل فريد في توطيد 
أسس العمل اإلنساني وقيم 
الســالم والعطاء في العالم، 
متضرعا الــى اهللا ان يرحم 
سمو االمير الراحل ويسكنه 
فسيح جناته ويلهمنا جميعا 
الصبر والســلوان وحســن 
العزاء كما سأل املولى عز وجل 
ان يعني صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف االحمد وميده 

مبوفور الصحة والعافية.
كمــا قدم وزيــر خارجية 
الهنــد ســوبراه منيام جاي 
شانكار تعازيه بوفاة األمير 
الراحل في ســفارة الكويت 

بالعاصمة نيودلهي.
وقال الوزير شانكار «هذا 
يوم صعب للغاية وتقدمت 
ألعــرب عــن تعــازي الهند 
حكومــة وشــعبا فــي وفاة 
األميــر الراحــل»، مبينــا ان 
ســموه كان يحظــى بتقدير 
استثنائي وساهم كثيرا في 
بناء العالقــة الثنائية خالل 
زياراتــه املتكررة معربا عن 

عميق حزنه بوفاة سموه.
شنغهاي 

كما أعلــن القنصل العام 
للكويت لدى شنغهاي مشعل 
الشمالي عن فتح القنصلية 
الكويتيــة ســجال للتعازي 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 

طيب اهللا ثراه.
وقال الشمالي في تصريح 
القنصليــــة  ان  لـ«كونــــا» 
الكويتية بشنغهاي ستتلقى 
رسائل التعزية بوفاة سمو 
االمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد عبر بريدها االلكتروني 
shanghaimofa.gov.kw نظرا 

الكويتي الصبر والسلوان.
بدوره، قدم املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة االيرانية 
ســعيد خطيب زادة تعازيه 
للشعب واحلكومة الكويتية، 
مستذكرا نهج سمو األمير في 
تســوية القضايا السياسية 
واألزمات باحلوار، وسعى من 
خالل جتربته الديبلوماسية 
لتسوية القضايا السياسية 
وانهــاء األزمــات االقليميــة 
باحلــوار وبــذل مســاعيه 
لتحقيق السالم واالستقرار 
والتنميــة املســتدامة فــي 

املنطقة.
أملانيا 

وافتتحت سفارة الكويت 
في جمهورية أملانيا االحتادية 
أمس ســجال للتعازي بوفاة 
سمو الشيخ صباح االحمد.

وقالت السفارة في بيان 
ان الســجل ســيكون مبقــر 
السفارة في العاصمة األملانية 
وسيبقى مفتوحا حتى اليوم 
اجلمعة، وميكن ايضا توجيه 
الكترونيا  التعازي  رســائل 
البريــد اإللكترونــي  عبــر 
للسفارة نظرا لتفشي ڤيروس 
كورونا املستجد عبر البريد 
infokuwait- اإللكترونــي 

.botschaft.de
هونغ كونغ 

أعلــن  ناحيتــه،  ومــن 
القنصل العام للكويت لدى 
هونــغ كونغ ومــكاو صالح 
الســيف عن قيام القنصلية 
الكويتية بفتح ســجل عزاء 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 
الشيخ صباح االحمد اجلابر.

وقال السيف في تصريح 
له ان فتح سجل العزاء بوفاة 
ســمو االمير الراحل الشيخ 
االحمــد ســيكون  صبــاح 
البريــد االلكترونــي  عبــر 
بســبب االوضــاع الصحية 
الراهنة، وفــور االعالن عن 
فتح ســجل العــزاء انهمرت 
مــن  التعــازي  مذكــرات 
حكومتي االقليمني االداريني 
اخلاصني هونغ كونغ ومكاو 
والقنصليــات العامة للدول 
الشقيقة والصديقة والعديد 
من الشخصيات االقتصادية 
والتجارية والثقافية باالضافة 

الى مفتي عام هونغ كونغ.
واعرب عن خالص تعازيه 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد ولسائر اسرة 
الصباح وللحكومة والشعب 
الكويتي الوفي وسائر شعوب 
الشــقيقة والصديقة  الدول 
بوفاة املغفــور له بإذن اهللا 
ســمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وان يعني اهللا صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 

االحمد.
اوكرانيا 

كما فتحت سفارتنا لدى 
اوكرانيا سجال للتعازي بوفاة 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صباح االحمد طيب اهللا ثراه.

وقالت السفارة في بيان ان 
سجل التعازي سيبقى مفتوحا 
ملــدة ثالثة ايام امام املعزين 
من الشــخصيات االوكرانية 
الرسمية واالجتماعية وممثلي 
الديبلوماسي وابناء  السلك 
اجلاليات العربية واالسالمية، 
كما تتلقى السفارة التعازي 
كذلك عبر البريد االلكتروني 
ووســائل االتصــال علــى 

اختالفها.
وتقدمت بأصدق مشاعر 
التعــازي لالســرة احلاكمة 
واحلكومة والشعب الكويتي 
العربيــة  االمتــني  بفقيــد 
واالسالمية وامير االنسانية، 
داعني اهللا عز وجل ان يتغمد 
االمير الراحل بواسع رحمته 
وان يجزيه خير اجلزاء ملا قدم 
من عطــاء للكويت ولالمتني 

العربية واالسالمية. 
روما 

وفي السياق ذاته، أعلنت 
سفارة الكويت لدى ايطاليا 
عن فتــح باب تلقــي العزاء 
بوفاة ســمو األميــر الراحل 

الشيخ صباح األحمد. 
وذكرت السفارة في بيان 
ان ســجل التعازي ســيبقى 
مفتوحا حتى اليوم اجلمعة 
أمام املعزيــن لتقدمي واجب 
العزاء، من ســفراء ورؤساء 
الديبلوماســية  البعثــات 
العربيــة والصديقــة ومــن 
االيطاليــة  الشــخصيات 
واجلالية العربية واالسالمية 

في روما.
واضاف البيان ان السفارة 
فتحت ايضا باب تلقي التعازي 
البريــد االلكترونــي  عبــر 
والفاكس واالتصال الهاتفي 
مراعاة لظروف املعزين خارج 
العاصمة رومــا واالجراءات 
الوقائيــة في ظــل األوضاع 

الصحية الراهنة.

سفراء ومسؤولون: سمو األمير الراحل ساهم في إيجاد حلول ناجعة لقضايا سياسية كانت بؤراً للتوتر في املنطقة

نظــرا جلائحــة كورونــا، 
معربا عن تعازيه الصادقة 
ومواساته ملقام صاحب األمير 
الشيخ نواف االحمد ولعموم 
اســرة آل الصباح والشعب 
الكويتي بوفاة فقيد الكويت 

والعالم.
وتلقى الســفير ســميح 
جوهر حيات رسالة تعزية 
من وانغ يي مستشار مجلس 
الدولــة ووزيــر خارجيــة 
جمهورية الصني الشــعبية 
جــاء فيهــا: لقد كان ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمــد «طيــب اهللا ثراه»، 
قائدا متميزا وقدم مساهمات 
مشــهودة وعظيمة في بناء 
الكويــت احلديثــة وحماية 
االمن والســالم واالستقرار 
في منطقة اخلليج والشرق 
األوســط، وحظــي باحلــب 
العميــق واالحتــرام الكبير 
الكويتي،  الشــعب  من قبل 
ولقــد كان املغفــور له بإذن 
اهللا تعالى سمو األمير الراحل 
يولي اهتماما وعناية خاصة 
بتطوير وترسيخ العالقات 
مع جمهورية الصني الشعبية، 
حيث قام بزيارة الصني لسبع 
مرات باعتباره شاهدا وداعما 
لتنمية العالقــات الصينية 
الكويتية، وأســهم في دفع 
وتعزيــز وتطوير العالقات 
الثنائية إسهاما بارزا، وأود 
أن أعــرب نيابة عن اجلانب 
الصيني عن أحــر التعازي 
لوفاة األمير الراحل وأتقدم 
بصادق املواساة لذوي الفقيد 

طيب اهللا ثراه.
وكان وانغ يي مستشار 
ووزيــر  الدولــة  مجلــس 
اخلارجية بجمهورية الصني 
الشعبية اول من قام بتسجيل 
العزاء في ســجل الســفارة 
العاصمــة  الكويتيــة فــي 

الصينية ـ بكني.
عمان 

وقال سفيرنا لدى سلطنة 
عمان سليمان احلربي أمس 
ان الســفارة فتحت ســجل 
املعزين بوفاة ســمو االمير 
الراحل، موضحا ان ســجل 
املعزيــن الــذي فتــح منــذ 
االربعاء توافــد اليه العديد 
من كبار املسؤولني العمانيني 
والشــعب العماني الشقيق 

فاجعة لشعب الكويت ومحبي السالم فمآثر الفقيد عديدة داخل وخارج الوطن

مناقب سمو األمير الراحل سجلت للكويت حضورها الدولي واإلقليمي املرموق
فقدنا شخصية استثنائية استطاعت أن ترسو بالكويت إلى بر األمن واألمان



قياديون ومسؤولون لـ «األنباء»: «قائد اإلنسانية» ترك سجًال حافًال باإلجنازات

بشرى شعبان ـ دارين العلي 
عبدالعزيز الفضلي 

تقدم عدد من القياديني 
واملســؤولني فــي الهيئات 
واجلهات الرسمية والعامة 
بصادق التعازي واملواساة 
بوفاة ســمو األمير الراحل 
الشــيخ صبــاح االحمــد، 
الكبيرة  مستذكرين مآثره 
التــي ســتبقى خالــدة في 
الذاكــرة، مؤكدين انه ترك 
ســجال حافــال باالجنازات 

والنهضة الشاملة. 
وفي البداية، نعى نائب 
مدير عــام الهيئــة العامة 
للبيئــة للشــؤون املاليــة 
واالدارية والتطوير االداري 
جوهر الصالح سمو االمير 
الراحل واصفا إياه بالوالد 
القلــب  القائــد وصاحــب 

الكبير.
وقــال الصالــح: فقــد 
العالم أجمع صاحب العمل 
االنســاني الذي كان يظلل 
البيضــاء جميع  بأياديــه 
الــدول في العالــم العربي 
واإلسالمي وقد استطاع ملا 
يتمتع به من خبرة كبيرة 
إرســاء قواعــد السياســة 
والديبلوماســية ما اوصل 
الكويــت الى هــذه املكانة 
العاملية، وفطرت قلوبنا بهذا 
املصاب اجللل وفجعنا بفقده 
بعد ان ترجــل عن صهوة 
جواده بعد مســيرة حافلة 
باالجنازات والنهضة لدولة 
الكويت ليلقى رب العاملني.
وأضاف: وداعــا والدنا 
وقائدنا، وداعا لالبتســامة 
التــي ال تنســى، ونســأل 
اهللا العلي القدير ان يبدله 
بدار خير من داره ويرحمه 
بواســع رحمتــه ويتغمد 
روحــه فســيح جنانه مع 
االبرار والشهداء والصديقني.

درع الوطن

مــن جهتها قالت مديرة 
ادارة العمــل امليدانــي في 
الشــهيد ســليمة  مكتــب 
مبارك: رغم امياننا بقضاء 
اهللا وقــدره اال اننا نعجز 
عن تصــور اننا لن نلتقي 
بــه مجددا، فقــد كان درعا 
لهــذا الوطــن ووالــدا بارا 
للجميع وحاميا ملكتسبات 
الشعب الدســتورية ونهر 
فائض باحلنان وغيمة تظلل 
سماءنا صاحب االبتسامة 
الدائمــة والــروح احملبــة 

املساملة. 
وأضافت: لقد كان امير 
الوالد  االنســانية مبثابــة 
ألبناء الشهداء حيث احتضن 
كل يتيم فــي هذه االرض، 
وبوفاتــه تكــون فاجعتنا 
كبيرة ومصابنا جلل حيث 
انطفأت شمعة الكويت التي 
تنير دروب اســر الشهداء 
الذين كان يستقبل ابناءهم 
املتفوقني ويحثهم ويدعمهم 
ملزيد من النجاح والتفوق 
وهــذا ليس بغريــب عليه 
عندما يقول «هذوال عيالي»، 
فقد تركا ارثــا خالدا باقيا 
التــي  الطريــق  كخارطــة 
نســير عليهــا فهــو قلــب 
الــذي  النابــض  اخلليــج 
ســيظل نابضا في قلوبنا 
كرجل سالم واصالح محبا 
لشعبه وامته، فهو سفينة 
الكويت وربانها وصاحب 
مســيرة صادقة ســبقتها 
ســيرة فاضلة فهــو للقيم 
راع وللخيــر داع، مباركة 
لصاحــب الســمو األميــر 
الشيخ نواف االحمد توليه 
مقاليــد االمارة، متمنية له 
الصالح والنجاح في قيادة 
البلــد هو رجل تعلق قلبه 
باملساجد وميتاز بالتواضع 
وبشاشــة الوجه، ســائلة 
اهللا ان يعينــه علــى حمل 
مسؤولية ادارة شؤون البالد 

والعباد.
روح احلكمة

الوكيــل  قــال  بــدوره، 
املســاعد للتعليم اخلاص 
التربية  بــوزارة  والنوعي 
د. عبداحملســن احلويلــة: 
تلقينا ببالغ احلزن واألسى، 
وبقلــوب مؤمنــة بقضــاء 
اهللا وقدره نبأ وفاة والدنا 
وأميرنــا املغفــور له بإذن 
اهللا تعالى، فقد فقدنا روح 
احلكمة واملسؤولية، فكان 
رحمــه اهللا قائــدا حكيمــا 
من الطراز األول رفع اســم 
الكويت عاليــا في احملافل 
الدولية وســيخلد التاريخ 
اســمه بأحــرف مــن نور، 
وســتظل مواقفه املشرفة 

نبراسا نهتدي بها.
احلويلــة:  واضــاف 
ســموه لــم يدخــر جهــدا 

في ســبيل رفعة الكويت، 
كان شــديد االلتزام باحلل 
الســلمي للنزاعات وأسهم 
بحكمتــه ونفــاذ بصيرته 
فــي جتــاوز العديــد مــن 
االنقسامات الدولية وساهم 
علــى مــدى عقــود عديدة 
في احلفــاظ على الســالم 
واالســتقرار فــي املنطقــة 
وحفــظ للكويــت مكانتها 
وتوازنها ورســم بقرارتها 
طريقا واضحا وقادها الى 
بــر األمــان والســالم، ولم 
نشــعر به حاكمــا بقدر ما 
كان أبــا حانيا علــى أبناء 
وطنه وال يســعني في هذا 
الظرف األليم إال أن أتوجه 
بخالص العزاء واملواساة إلى 
أسرة آل الصباح والشعب 
العربية  الكويتي واألمتني 
واإلسالمية، والعالم أجمع 
داعيــا املولى عــز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن 

يدخله فسيح جناته.
وتابــع: نبايــع صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد على السمع والطاعة 
ونســأل اهللا أن يوفقه في 
حمــل االمانــة وأن يســدد 
خطــاه ملا فيــه خير البالد 
والعباد ويعينه على اكمال 
مسيرة البناء والعطاء في 
ظل تلك ظروف االستثنائية 
التاريخيــة  واملســؤولية 
وســموه أهل لهــا وحفظ 
اهللا الكويت وشــعبها من 

كل مكروه.
داعم للتعليم 

من ناحيته، أبدى مدير 
منطقة العاصمة التعليمية 
باالنابة جاسم بوحمد اسفه 
الشديد وحزنه الكبير على 
وفاة اميرنا وقائد مسيرتنا 
سمو الشيخ صباح االحمد 

طيب اهللا ثراه.
وأضاف بوحمد: نعزي 
الكويتي  انفسنا والشعب 

والعالم العربي واالسالمي 
بوفاة رمز االنسانية وابرز 
رجاالت الكويت املخلصني 
الــذي افنــى حياته خلدمة 
االسالم والســالم، مشيرا 
الــى ان ســموه كان داعما 
ويولي اهتمامــا كبيرا في 
العمليــة التعليمية ويعي 
جيدا انه بالتعليم تنهض 
األمم، ومهمــا تكلمنــا عن 
سموه فلن نوفيه حقه فكان 
اميرا حكيما وقائدا من طراز 
نادر لن يعوض، حيث ان 
سموه استحق لقب «قائدا 
للعمل االنساني» من منظمة 
االمم املتحدة، داعيا اهللا عز 
وجــل أن يتغمده بواســع 
رحمته ويســكنه فســيح 
جناته ويلهم الكويت وأهلها 
جميل الصبر والسلوان وان 
يتقبله قبوال حسنا ويسكنه 
عالي جنانه مع الصديقني 
والشــهداء، داعيــا اهللا أن 
يوفق خلفه صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وأن يأخذ بيده الســتكمال 
مشــوار ســلفه الراحل ملا 
فيه خيــر كويتنا العزيزة 
واالرتقاء مبسيرتها املباركة 
لتحقيق املزيد من التطلعات 

واآلمال.
حل القضايا العالقة

كما نعى محافظ مبارك 
الكبيــر محمود بوشــهري 
فقيــد الكويت البار ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
االحمــد قائال «ان لســموه 
دورا بارزا في تعزيز الوحدة 
بني الفرقاء وحلحلة القضايا 

العالقة بني الدول».
واستذكر بوشهري في 
بيان صحافي الدور الكبير 
لســموه في حــل االزمات 
بني الدول على الصعيدين 
االقليمــي والدولي، فضال 
للــدول  مســاندته  عــن 
الفقيــرة فــي  والشــعوب 

احملافل الدولية وتقدمي يد 
العون لهم ومساندتهم في 
احلــك الظــروف، فبفقدان 
سمو االمير الراحل خسرت 
الكويت والعالم اجمع احد 
رموز االنسانية وبقي ذكره 
وســيرته العطرة مسطرة 
بسجالت التاريخ املعاصر.

عميد الديبلوماسية

وفــي الســياق ذاتــه، 
تقدمت االمني العــام املساعد 
للشــؤون املالية واالدارية 
في االمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية 
اميان املطيري بأحر التعازي 
الى صاحب الســمو األمير 
االحمــد  نــواف  الشــيخ 
والشــــعب الكويتــي فــي 
وفاة املغــــفور له بإذن اهللا 
تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 

اهللا.
وأوضحــت املطيري ان 
الكويت فقدت برحيل سمو 
الشيخ صباح االحمد رجال 
عظيما و«قائدا لإلنسانية» 
وعميد الديبلوماسية وباني 
الكويت اجلديدة تغمده اهللا 
بواســع رحمته وأســكنه 
فسيح جناته وألهمنا جميعا 
الصبر والسلوان، مشيرة 
الى ان سموه كرس حياته 
خلدمة السالم واالستقرار 
في العالم وعبر بالبالد إلى 
بر األمان في أصعب الظروف 
والتحـــــديات اإلقليميــة 
والعاملية مستذكرين مواقف 
سموه التي يسطرها التاريخ 

بأجمل حروفه.
وأكــدت ان االجنــازات 
التي حققها سموه ال ميكن 
حصرها، مثمنة دعمه للمرأة 
الكويتية التي شــهدت في 
عهده افضل تقدم وازدهار 
حيث تقلدت اعلى املناصب 
فأصبحت وزيــرة ونائبة 
مــن  وغيرهــا  وقاضيــة 

املناصــب الرفيعة االخرى 
فضال عــن اجنازات اخرى 
ستظل حاضرة وخالدة في 
الذاكــرة، كما عمــل الفقيد 
الراحــل على تعزيز مكانة 
الكويت في مختلف احملافل 
وبفضل توجيهاته السديدة 
شــهدت البالد خالل فترة 
حكمــه نقلــة نوعيــة في 
التبادل االقتصادي مع دول 
العالم وحتقيق رؤيته بأن 
يرى الكويــت مركزا ماليا 

وجتاريا عامليا.
في الســياق ذاته، تقدم 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
الكويتية اخليرية لرعاية 
وتأهيل املســنني ورئيس 
مجلس ادارة مبرة ابراهيم 
طاهر البغلــي لالبن البار 
ابراهيــم البغلــي واعضاء 
مجلــس اإلدارة بخالــص 
العزاء الى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف االحمد 
وســمو رئيــس مجلــس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
واســرة آل الصباح الكرام 
والشعب الكويتي واألمتني 
العربيــة واإلســالمية، في 
وفاة «امير االنسانية» سمو 

الشيخ صباح األحمد.
وقــال البغلــي ســنظل 
نتذكــر بكل الود والعرفان 
مآثر الفقيد الكرمي وحياته 
التي كرســها بكل إخالص 
وتفان في خدمة شعبه، وفي 
دعم قضايا األمتني العربية 
اإلسالمية، فقد فقدنا زعيما 
ورجل دولة سيخلد التاريخ 
اســمه بأحــرف مــن نور، 
وســتظل مواقفه املشرفة 
تتناقلها األجيال فلم يدخر 
جهدا في سبيل رفعة شأن 
بالده، ولم يتوان يوما عن 
مساندة ودعم أمته، وأسهم 
بحكمتــه وحنكتــه ونفاذ 
بصيرته في حل اخلالفات، 
وتقريب وجهات النظر بني 

اجلميع.

«سموه كان قائداً حكيماً من الطراز األول رفع اسم الكويت عالياً في مختلف احملافل الدولية»

احلاي لـ «األنباء»: العمل التعاوني ثمرة من أعمال الفقيد

السبيعي لـ «األنباء»: دور مشهود في تنمية املوارد البشرية

اجلدعان: باٍق في قلوبنا ولن ننساك أبدًا

احتاد اجلمعيات النسائية: الداعم األول ملسيرة املرأة

الدبوس: فقدنا أبًا وزعيمًا أحبته الشعوب

شمساه لـ «األنباء»: عهد سموه شهد إقرار قوانني محورية

الشريدة: مصدر فخر واعتزاز لكل كويتي

محمد راتب

تقــدم رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
الصليبخات والدوحة السابق ياسر احلاي 
بالتعازي ألسرة الصباح والشعب الكويتي 
الديبلوماسية  والعالم بأسره برحيل عميد 
وربان الكويت ســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، الذي ترك فينا جرحا ال 
يندمل فسموه صاحب فضل على جميع أبنائه 
وعطاياه جعلت من الكويت دولة اإلنسانية.

وقال احلاي، في تصريح لـ «األنباء»، إنه 
ال ميكن أن ننسى أنه كان سببا في إنشاء 
الكيــان التعاوني الذي قدم للكويت الكثير 
املاضية وحصن اجلبهة  الســنوات  خالل 

الغذائية ووفر األمــن الغذائي ومنع وقوع 
البالد فريسة للجوع خالل أزمتي االحتالل 
وكورونا، مشــيرا إلى أن سموه رحمه اهللا 
كان صاحــب نظرة ثاقبة جنني ثمارها في 

كل وقت.
وأضاف أن اختيار الكويت مركزا للعمل 
اإلنساني وسمو األمير «قائدا للعمل اإلنساني» 
لم يأت من فراغ، فسموه لم يترك دولة حول 
العالــم أصابها ضــرر أو وقعت في محنة 
إال كانت الكويت حاضرة بقوة في املشهد 
اإلنساني إضافة إلى اجلهود الديبلوماسية 
التي بذلها إلحالل األمن والسالم في املنطقة 
وتقريب وجهات النظر، حيث كانت الكويت 
املوئل للمتخاصمني حلل اخلالفات العالقة.

محمد راتب

قال عضو البرملان الدولي للتنمية البشرية 
عبداهللا السبيعي لـ «األنباء» ان الديبلوماسية 
العاملية فقدت رجال من رجاالتها القالئل الذين 
خاضوا هذا الغمار وأثروا في احمليط اإلقليمي 
والدولي وكان له يد طولى في تقريب وجهات 
النظر وإحالل السالم وتخفيف آثار احلروب، 
مشــيرا إلى أن ســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد رحمه اهللا خسارة كبيرة من الصعب 
تعويضها. وذكر السبيعي أن سموه رحمه اهللا 

كان ديبلوماسيا من الطراز الرفيع قل نظيره، 
فقد قضى أكثر عمره في ســاحات السياسة 
احمللية والدولية، وكان له بصمة واضحة ورؤية 
ثاقبة في مختلف القضايا، وكانت الدول تلجأ 
إلى حكمته حلل املشاكل املستعصية، وكان له 
دور مشهود في تنمية املوارد البشرية وتأهيل 
الكويتيني لالنخراط في سوق العمل والدفع 
نحو دعم الشباب مبختلف الوسائل والطرق 
وفتح الباب على مصراعيه أمام اإلبداع وحتقيق 
اإلجنازات، مع التشــديد على أن الشباب هم 

أمل ومصير الكويت.

عاطف رمضان

قال املتخصص في القانون الدولي د.سعد 
اجلدعان: عظــم اهللا أجركم يا اهل الكويت 
بوفاة والدنا ســمو الشيخ صباح األحمد، 
رحمه اهللا رحمة واسعة. وأضاف اجلدعان 
ان سموه سيبقى «قائدا لالنسانية» حاكما 
محنكا، مشيرا الى ان سمو االمير الراحل 
قاد الكويت إلــى بر األمان وكان رجال فذا 
يبذل الغالــي والنفيس حتى تكون الكويت 
من أفضل الدول في جميع املجاالت، الفتا 
الى انه زرع في قلوب املواطنني حب اخلير 
والعمل الدؤوب من أجل هذ االوطن، وستبقى 
يا سمو األمير في القلوب ولن ننساك أبدا.

وتابع: كان يقوم بجوالت عديدة للصلح 
بني األشقاء ورأب الصدع وكان على اهبة 
االستعداد للمصاحلة بني األشقاء ألن ديدنه 
كان حب اخلير واالستقرار لشعوب املنطقة، 
وهذا يعتبر القليل مــن الكثير الذي قدمه 
للكويت واألمة العربية واإلسالمية، ومؤخرا 
مت تكرميه من الرئيس األميركي بأعلى أوسمة 
االستحقاق العسكري في الواليات املتحدة 
وهذا دليل على انه شخصية محبة للخير 

والسالم.
ولفت الى ان صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد سوف يكمل املسيرة العطرة 
إن شاء اهللا على احملبة والسالم واإلخالص 

لهذا البلد العظيم.

نعى االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد- رحمه اهللا- الداعم االول 

ملسيرة العمل النسائي واملرأة الكويتية.
وقالت رئيسة االحتاد الشيخة فادية السعد 
إن الفقيد طيب اهللا ثراه جعل الكويت سباقة 
املبادرات  للعمل اخليري اإلنســاني وتقدمي 
اإلنسانية العاملية لتكون الرائدة في استضافة 
األنشطة واملؤمترات املعنية بالعمل اإلنساني.

واستذكرت الشيخة فادية اللحظات التاريخية 
التي كرم فيها أميرنا وقائدنا الراحل بلقب هو 
األبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور املهم 
الذي انتهجه في دعم مسيرة العمل اإلنساني 
واخليري وبفضل توجيهاته وجهوده أبهرت 

الكويت األســرة الدوليــة واملنظمات العاملية 
املتخصصة بالعمل اإلنســاني، الفتة الى أن 
لفقيد الكويــت دورا فاعال في حصول املرأة 
الكويتية على حقوقها السياسية اذ كان رحمه 
اهللا إبان رئاسته للوزراء استطاع مترير قانون 
حقوق املرأة السياسية في مجلس األمة وذلك 
في ١٦ من مايو ٢٠٠٥ حيث قام إثر ذلك بتوزير 

أول امرأة كويتية.
ودعت املولى تعالى أن يوفق صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف االحمد على حمل األمانة 
وأن يعينه ربانا لسفينة الوطن مبحرا بها نحو 
النهضة والتنمية سائلة اهللا وأن يسدد خطاه 
الستكمال مسيرة البناء والنهضة في وطننا 

الغالي وان يكون خير خلف خلير سلف.

قال نائب رئيس جمعية العالقات العامة 
عبداحملسن الدبوس انه برحيل سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد فقدت األمتني اإلسالمية 
والعربية زعيما أحب شــعبه وعمل جاهدا 
لنصرة القضايا العربية وحمل على عاتقه 
رأب الصدع العربي، ووقف داعما ومساندا 
جلميع الشعوب. وأضاف الدبوس ان سموه 
كان قائدا فــذا وحكيما، حتققت في عهده 
الكثير من املشاريع التنموية والتطويرية، 
وشــهدت الكويت في عهده نهضة كبيرة 
املجاالت، والدميوقراطية طفرة  في جميع 
كبيرة، حيث أعطيت املرأة حقوقها السياسية 
والوظيفية وأصبحت نائبة ووزيرة وقاضية، 
وشهد عصره أيضا تطورا غير مسبوق في 

االختراعات واالبتكارات، حيث مت انشــاء 
مركز صباح األحمد للموهبة واالبداع لدعم 
املخترعني وتصنيع اختراعاتهم، مشــيرا 
إلى اهتمام الفقيد بالشباب واالستماع لهم 
وحتقيق مطالبهم، حيــث أعطى توجيهاته 
الســامية باحلرص على الشباب فهم عماد 
املستقبل، كما أصدر تعليماته بإنشاء صندوق 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وتابع: فقدنا 
أميرا استطاع بحكمته ورؤيته الثاقبة تعزيز 
مكانة الكويت الدولية، وقائدا حرص طوال 
مســيرته احلافلة باالجنازات على ترسيخ 
األمن واألمان، مؤكدا أننا فقدنا قائد االنسانية 
وفارس السالم، الزعيم الذي عمل مخلصا 

لتطوير الوطن.

محمد راتب

أكد احملامي عبداهللا شمساه في تصريح 
لـ «األنباء» أن الكويت صدمت برحيل سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حيث كان اجلميع 
يأمل بعودة ميمونــة، إال أن قدر اهللا كان 
أسرع، متقدما بالتعازي القلبية ألسرة الصباح 
الكرام، سائال اهللا الرحمة لفقيد األمة والصبر 
والسلوان جلميع الكويتيني ومحبي الكويت.

وذكر شمساه أن صاحب السمو «رحمه 
اهللا» كان له أثــر كبير في إحداث تغييرات 

جذرية في عالقــات الكويت مع احمليطني 
اإلقليمــي والدولي، وجعــل للكويت على 
الرغم من صغر مســاحتها جغرافيا مكانة 
مرموقة تضاهي كبرى الدول من حيث التأثير 
واحلضور وتقدمي املســاعدات اإلنسانية 
ودعم الدول املتعثرة أو املتضررة. وأشار 
إلى أنه في عهد سموه مت إقرار الكثير من 
القوانني وتعديلها مبا ينسجم مع تطلعات 
الشعب الكويتي وآماله في حياة كرمية إضافة 
إلى إنشــاء هيئات لدعم الشباب وحتقيق 

طموحاتهم وإثراء مواهبهم.

قالت املتحدث الرسمي لوزارة املواصالت 
عبير الشريدة: نعزي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وأسرة آل الصباح الكرام 
والشعب الكويتي بوفاة والدنا واميرنا املغفور 
له باذن اهللا الشيخ صباح االحمد، مؤكدة ان 
العالم أجمع فقد رمزا كبيرا لالنسانية وأعماله 
كانت نبراســا يستفيد اجلميع ونتعلم من 
حياته الكثير من املواقف الكرمية واملبادرات 
املشرفة، حيث كرس جهده في احلفاظ على 
استقرار وأمن املنطقة وتقريب وجهات النظر 

بني األشقاء وجمعهم ناهيك عن املنزلة الكبيرة 
له في قلوب أهل الكويت فهو والد اجلميع، 

ومصدر فخر واعتزاز لكل كويتي.
وتابعت الشريدة: رحم اهللا أميرنا الراحل 
وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر 
والسلوان سائلني املولى عز وجل أن يعني 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
على إكمال مسيرة العطاء واخلير واالزدهار 
للوطن الغالي وهو خير خلف خلير سلف 
ونقول لسموه سمعا وطاعة يا والدنا واميرنا.

سيظل حبه نابضًا في قلوبنا كرجل سالم وإصالح محبًا لشعبه وأمتهالفقيد الكبير ترك إرثًا خالدًا كخارطة طريق نسير عليها لتحقيق التنمية

سموه كان داعمًا كبيرًا للتعليم ومدركًا ألهميته الكبيرة في نهضة البالد

األمير الراحل لعب دورًا بارزًا في تعزيز الوحدة وحل خالفات الدول

اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
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رؤساء اجلمعيات اخليرية: األمير الراحل رفع مكانة الكويت إقليميًا وعامليًا
ليلى الشافعي

نعــى عدد مــن اجلمعيات 
اخليرية املغفور له بإذن اهللا 
تعالــى ســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمــد، مؤكــدة أن 
الكويت فقــدت برحيله أكبر 
الداعمــني للعمــل اخليــري 

واإلنساني.
اجلمعية الكويتية لإلغاثة

الكويتية  نعت اجلمعيــة 
الكويتــي  الشــعب  لإلغاثــة 
العربية واإلسالمية  واألمتني 
وكل شعوب العالم املغفور له 
بإذن اهللا تعالى ســمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقال مدير عــام اجلمعية 
الكويتية لالغاثة عبدالعزيز 
أحمد العبيــد: فقدت الكويت 
واألمة العربية واإلسالمية قائدا 
عظيما حكيما هو سمو الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
- رحمه اهللا وأسكنه فسيح 
جناته، حيث تقلدت الكويت 
مكانة إنسانية وديبلوماسية 
بحكمته وديبلوماسيته حتى 
ارتبــط اســم دولــة الكويت 
بالعمل اإلنســاني وأصبحت 

الكويت مركزا إنسانيا.
لقــد أثر خبر وفاة ســمو 
األمير الراحل على جميع من 
كانت حتتضنهم الكويت من 
أيتام وطالب وعوائل ومساكني 
دول العالــم، فانهالــت عليها 
رســائل احلزن والتعزية من 
جميع دول العالم وعلى جميع 
املســتويات مــن املســؤولني 
واملســتفيدين واملؤسســات 
الدوليــة، نعزي  واملنظمــات 
أنفســنا ونعــزي جميع أهل 
الكويت وآل الصبــاح الكرام 
بوفاة قائد اإلنسانية وندعو 
بالتوفيــق والســداد لســمو 
الشــيخ نواف األحمد اجلابر 
الصبــاح أمير دولــة الكويت 
وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ 
الكويت وأهل الكويت من كل 

مكروه.
جمعية اإلغاثة اإلنسانية

اإلغاثــة  نعــت جمعيــة 
اإلنســانية املغفور لــه بإذن 
اهللا الشــيخ صبــاح األحمــد 
اجلابــر الصباح الــذي رحل 
عــن عاملنا بعد حيــاة حافلة 
باإلجنــازات، ســاهم خاللهــا 
فــي تعزيــز مكانــة الكويت 
املتميزة فــي جميع املجاالت، 
وفــي هــذا الصدد قــال مدير 
عام جمعية اإلغاثة اإلنسانية 
خالد مبارك الشــامري: فقدت 
الكويت والعالــم رمزا كبيرا 
مــن رمــوز العمل السياســي 

العاملني في املجــال اخليري 
كانوا يستمدون منه رحمه اهللا 
معاني العطاء والبذل واإليثار 
وحب العمل اخليري، مشيرا 
إلى أنه التقى املغفور له بإذن 
اهللا الشيخ صباح األحمد رحمه 
اهللا والذي منحه وشاح الكويت 
للبصمة اإلنسانية، مؤكدا أن 
هذا الوشاح كان دافعا له ملزيد 

من البذل.
وتقــدم الشــامري بأحــر 
التعــازي وأصــدق املواســاة 
للشــعب الكويتــي راجيا من 
املولــى عــز وجــل أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته، وفيض 
مغفرتــه وعظيــم رضوانــه، 
وأن يسكنه فسيح جناته مع 
النبيني والصديقني والشهداء، 
وأن يجزيــه خير اجلزاء عما 
قدمه لوطنه وأمته واإلنسانية 
من أعمال اإلنســانية، ســائال 
املولــى عــز وجــل أن يعــني 
حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ نــواف األحمد 
اجلابــر الصبــاح حفظه اهللا 
ورعاه وميده مبوفور الصحة 
والعافية ويسدد على دروب 
اخليــر والنجــاح والتوفيق 
خطاه ليكون خير خلف خلير 

سلف.
مبرة العوازم اخليرية

قالت مبرة العوازم اخليرية 

منصفة للعمل اخليري، فقد كان 
يردد في العديد من املناسبات 
أن العمــل اخليــري تاج على 
الرؤوس، وأن العمل اخليري 
هو الذي حفظ الكويت، ومنذ 
تولــي ســموه مقاليــد احلكم 
عام ٢٠٠٦ برز العمل اخليري 
معلما مميزا من معالم السياسة 
اخلارجيــة للبــالد وركيــزة 
أساسية من ركائزها في بناء 
العالقات مع جميع دول العالم.

وبهذا املصاب اجللل تتقدم 
أسرة «مبرة العوازم اخليرية» 
بأحر التعازي وأصدق املواساة 
لعائلة الصباح الكرام والشعب 
الكويتي ومحبي األمير الراحل 
في العالــم، راجية من املولى 
عــز وجــل أن يتغمــد الفقيد 
الكبير بواسع رحمته، وفيض 
مغفرتــه وعظيــم رضوانــه، 
وأن يسكنه فسيح جناته مع 
النبيني والصديقني والشهداء 
والصاحلــني، وحســن أولئك 
رفيقــا، وأن يجزيــه خيــر 
اجلزاء عما قدمه لوطنه وأمته 
واإلنسانية من أعمال جليلة، 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
جمعية قوافل

وقالــت رئيســة جمعيــة 
قوافل اخليرية سنان األحمد: 
ببالــغ احلزن تنعــى جمعية 
قوافــل الشــعب الكويتي وآل 

جميع الدول التــي نكبت من 
آثــار احلروب أو األعاصير أو 
الفقر أو البراكني والفيضانات 
وكذلك ال ننسى دوره بنصائحه 
جلميع اجلمعيات اخليرية بأخذ 
دورها واحلث على مســاعدة 
احملتاج داخل وخارج الكويت، 
ندعو اهللا عز وجل أن يجعل 
قبر قائد اإلنســانية املرحوم 
بإذن اهللا سمو الشيخ صباح 
األحمد روضة من رياض اجلنة، 
وأن يدخله اجلنة مع األنبياء 

والصديقني والشهداء.
جمعية احلكمة الكويتية اخليرية

مــن جهتــه، قــال رئيــس 
الكويتيــة  جمعيــة احلكمــة 
اخليرية د.أحمــد املال: تعزي 
الكويتيــة  جمعيــة احلكمــة 
اخليريــة الشــعب الكويتــي 
العربية واإلسالمية  واألمتني 
وتعزي اإلنسانية جمعاء وفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو 
الشيخ صباح األحمد أمير دولة 
الكويت - رحمه اهللا - وجعل 
اجلنة مثــواه. رحم اهللا قائد 
اإلنسانية وحكيم العرب املدافع 

عن قضايا األمة.
جمعية بصائر اخليرية

ببالــغ احلــزن واألســى، 
وبقلــوب مؤمنــة بقضاء اهللا 
وقدره، تنعى جمعية بصائر 

«تلقت أســرة املبرة نبأ وفاة 
ســمو الشــيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصبــاح رحمه اهللا 
باحلــزن واألســى، مؤكدة أن 
برحيله يكون العالم قد خسر 
حاكما مخلصا وقائدا إنسانيا 

من طراز فريد».
وقال رئيس مجلس إدارة 
مبرة العــوازم اخليرية حمد 
زيد البســيس «آملنا وأحزننا 
هذا املصاب اجلسيم، لنستذكر 
رحلة العطاء الثرية والذاخرة 
لألمير الراحل وسجله الريادي 
في خدمة وطنه وشعبه وأمتيه 
العربية واإلسالمية واإلنسانية 

جمعاء».
وأضاف أن «العمل اخليري 
الكويتي شهد في عهد سموه - 
رحمه اهللا - تطورا مؤسسيا 
مشهودا وحركة انتشار واسعة 
في مختلف أنحاء العالم أسهمت 
فــي انتشــال ماليــني الفقراء 
من مســتنقع اجلهل واملرض 
واحلاجــة، وتخفيــف معاناة 
املنكوبني من جــراء احلروب 
والكوارث، وكانت لتوجيهاته 
السامية - رحمه اهللا- ودعمه 
العمــل  املتواصــل ملســيرة 
اخليري، األثر البالغ في دعم 

مشاريع التنمية املستدامة».
وأشــار حمد البسيس إلى 
أن ســمو األميــر كان صاحب 
رؤية إنسانية ثاقبة ومواقف 

الصباح الكرام والعالم العربي 
واإلسالمي وفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالــى صاحــب الســمو 
الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصبــاح، ســائلني املولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
اجلمعية الكويتية للوقف اإلنساني 

والتنمية

من جانبه، تقــدم بالعزاء 
مدير العالقات العامة واإلعالم 
باجلمعيــة الكويتيــة للوقف 
اإلنســاني والتنميــة صــالح 
الســابج، حيــث قــال: نيابــة 
أتقــدم بخالص  عن اجلمعية 
العزاء واملواساة ألسرة الصباح 
الكرام والشــعب الكويتي في 
وفاة املغفور له بإذن اهللا سمو 
الشــيخ صباح األحمد اجلابر 
الصبــاح، فالكويت خســرت 
والدول العربية واإلسالمية، بل 
والعالم كله رجل الديبلوماسية 
األول مبكانتــه العالية عربيا 
لــه كان  ودوليــا، واملغفــور 
يحرص على اســتقرار الدول 
في أي نــزاع، نراه دائما يحل 
النزاعات بشتى الطرق، وكان 
رحمه اهللا يحرص على استقرار 
اخلليج والدول العربية سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا، وأفضل 
وسام حصل عليه رحمه اهللا 
هو قائد اإلنسانية، وهذا فعال 
يســتحق ملا بذله من مساعدة 

اخليرية ســمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح - رحمه 
اهللا - وقــال مديــر اجلمعية 
ماجد الشيباني: إنه بفقدان األب 
واألمير الراحل فقدت األمتان 
العربية واإلسالمية، بل والعالم 
أجمــع، قائد العمل اإلنســاني 
األول وحاكما رشــيدا وعميدا 
للديبلوماسية العربية. وإننا 
إذ نعزى أنفسنا أوال والشعب 
العربــي  الكويتــي والعالــم 
واإلسالمي نرفع أكف الضراعة 
الــى املولى ســبحانه وتعالى 
ونسأله أن يتغمد أميرنا بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يجزيه خير اجلزاء عما قدم 
من عطاء موصول غير محدود 

للعالم أجمع.
مبرة الدعم اإليجابي ملرضى 

السرطان

وتقدم رئيس مجلس إدارة 
مبرة الدعــم اإليجابي ملرضى 
السرطان محمد فهيد العجمي 
بتعازيه: أتقدم بأحر التعازي 
الى مقام حضرة صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد الصباح 
أمير دولة الكويت بوفاة فقيد 
الوطن والعمل اإلنساني الكبير 
أمير اإلنسانية الشيخ صباح 
األحمــد الصباح والذي بفقده 
فقدت الكويت والعمل اإلنساني 
رجال بأمة، غفر اهللا له وطيب 
اهللا ثــراه وجعــل اهللا اجلنة 

مثواه.
جمعية جود اخليرية

وتقدمــت جمعيــة جــود 
اخليريــة بالعــزاء لصاحــب 
السمو الشــيخ نواف األحمد 
الصبــاح وللشــعب الكويتي 
الكرمي، وقال رئيس اجلمعية 
عبدالعزيــز الزايــد بالنيابــة 
عن أعضائهــا: بقلوب مؤمنة 
بقضــاء اهللا وقــدره، يتقــدم 
رئيس وأعضاء جمعية جود 
اخليرية بخالص العزاء وصادق 
املواســاة في وفاة املغفور له 
بإذن اهللا سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
الذي انتقل الى جوار ربه. داعني 
املولى العزيز أن يشمله بواسع 
رحمتــه ورضوانه ويســكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
اللهم اغفر له وارحمه واعف 
عنه وأكرم منزله وأوسع مدخله 
واغســله باملاء والبــرد ونقه 
مــن اخلطايا كما ُينقى الثوب 
األبيض من الدنس، وأبدله دارا 
خيرا من داره وأهال خيرا من 
أهله وزوجــا خيرا من زوجه 
وأدخله اجلنة وأعذه من النار 

ومن عذاب القبر.

أكدوا أن الكويت فقدت رجل اإلنسانية واحلكمة صاحب املسيرة الزاخرة باالجنازات على مختلف املستويات

سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع اعضاء اللجان واجلمعيات اخليرية

والديبلوماســي واإلنســاني 
طوال مسيرة ممتدة ألكثر من 
نصف قرن، وهب خاللها حياته 
خلدمة الكويت وإعالء مكانتها 
في جميع احملافل الدولية فقد 
كان - رحمــه اهللا - مناصرا 

للمستضعفني.
أن  الشــامري  وأضــاف 
املغفور له بإذن اهللا الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
قدم مسيرة حافلة باإلجنازات 
في العمل اخليري، وكان سباقا 
لغوث املكروبني والتفريج عن 
احملتاجني، فكتب اسمه بحروف 
من نــور في مســيرة العطاء 
والكرم فاستحق ان يلقب بقائد 
العمل اإلنساني ورائد العمل 
التنموي واســتحقت الكويت 
في عهده ان تكون مركزا للعمل 

اإلنساني.
وأكد الشــامري أن العمل 
اخليري شهد في عهد سموه - 
رحمه اهللا - تطورا مؤسسيا 
مشهودا وحركة انتشار واسعة 
في مختلف دول العالم إضافة 
إلى استجابة سموه - رحمه 
اهللا - للنــداءات اإلنســانية 
الدولية واســتضافة الكويت 
العديد من املؤمترات الدولية 
املانحة لدعم الوضع اإلنساني 
في سورية والعراق وفلسطني 

والسودان.
أن  الشــامري  وأوضــح 

مركز «فنار» يستذكر مآثر «قائد اإلنسانية»: سموه ترك بصمة تاريخية في العالم لن متحى
في يوم ٢٩ سبتمبر من عام ٢٠٢٠ 
فقدت دولة الكويت ودول العالم وفقرائه 
ومنكوبيه قائد اإلنسانية الشيخ صباح 
األحمــد اجلابر الصبــاح- طيب اهللا 
ثراه، تاركا بصمة تاريخية وإنسانية، 
ليــس في دولة الكويت وحدها بل في 

كل دول العالم. 
 واليوم إذ  يســتذكر مركز الكويت 
لتوثيق العمل اإلنســاني «فنار» مآثر 
فقيد الكويت وفقيــد األمتني العربية 
واإلســالمية وفقيد اإلنســانية، فإنه 
يستعرض بعضا من إجنازاته رحمه 

اهللا.
مولده

ُولد الشــيخ صباح األحمد في عام 
١٩٢٨م وهو حاكم الكويت اخلامس عشر 
واالبن الرابع حلاكم الكويت العاشــر 
الشيخ أحمد اجلابر الذي حكم الكويت 

من عام ١٩٢١ - ١٩٥٠م.
تعليمه

تلقى الشيخ صباح األحمد تعليمه 
في املدرسة املباركية، وأحضر له والده 
عدة مدرسني لتعليمه، كما أرسله والده 
لعدة دول للدراسة واكتساب املعارف 

واخلبرة.
املناصب التي تقلدها

مت تعيينــه عــام ١٩٥٤م عضوا في 
اللجنة التنفيذية العليا املعنية بتنظيم 
مصالح الدولة في عهد الشيخ عبداهللا 
الســالم. كما مت تعيينه رئيسا لدائرة 
الشؤون االجتماعية عام ١٩٥٥م، ورئيسا 
لدائرة املطبوعات عــام ١٩٥٧م، وعند 
تشــكيل وزارات الدولة بعد استقالل 
الكويت عــام ١٩٦١م مت تعيينه وزيرا 
لإلرشاد واألنباء، وأصبح رئيسا لوفد 
الكويت في األمم املتحدة وجامعة الدول 
العربية، وفي عام ١٩٦٣م تولى حقيبة 
وزارة اخلارجيــة حتى عــام ٢٠٠٣م، 
وهــو العام الذي شــهد توليه حقيبة 

رئاسة الوزراء.
توليه احلكم

تولى الشيخ صباح األحمد احلكم 
في ٢٩ يناير ٢٠٠٦م بعد مبايعته، خلفا 

للشيخ سعد العبداهللا، بسبب مرضه، 
فانتقل مسند اإلمارة إلى سموه ليكون 
احلاكم اخلامس عشر لدولة الكويت.

عمل إنساني مبكر

ترأس رحمه اهللا عدة مؤسســات 
أهلية وخيرية، فهو الرئيس الفخري 
للجنة الشــعبية جلمع التبرعات منذ 
تأسيســها في عام ١٩٥٤م، وهي جلنة 
خيرية أسسها عدد من جتار الكويت.

كما ترأس اللجنة الدائمة ملساعدات 
اخلليج واجلنوب العربي عام ١٩٦٣م 
والتــي نفذت العديد من املشــروعات 
التعليمية والتنموية في دول اخلليج 
الرئيــس  العربــي، وكان  واجلنــوب 
الفخري جلمعية الهالل األحمر الكويتي.

وساطته لإلصالح بني الدول

كان للشيخ صباح األحمد - رحمه 
اهللا - دورا بارزا وكبيرا في إصالح ذات 
البني بني الدول والشعوب واملنظمات 

منذ زمن بعيد.
وكان يطلب منه التدخل عند حدوث 
أزمات سياسية بني الدول، نظرا حلكمته 
وبعد نظره وعالقاته املتميزة وتقدير 
اجلميع له، فيكون حكما بني املختصمني، 
يقــدم لهم احللول، ويســاهم في حل 
النزاعات، وتكون له الكلمة املسموعة 
واملقررة عند اجلميع، فيرتضون حلوله 

ومبادراته وإصالحاته.
مبادراته اإلنسانية واخليرية

ســاهم الشــيخ صبــاح األحمد -  
رحمه اهللا - منذ توليه مقاليد احلكم 
في ٢٠٠٦م مببادرات إنســانية عاملية 
ملســاعدة الــدول املنكوبــة، من خالل 
إقامــة مؤمترات عامليــة مانحة، ليتم 
من خاللها جمــع التبرعات من الدول 
واحلكومــات واملنظمــات اإلنســانية 
لتقــدمي الدعم للــدول التــي أصابتها 
الكوارث والنكبات، واستمرارا للنهج 
الذي قامــت به الكويت منذ ســنوات 
عديدة من خالل الصناديق واملؤسسات 
الكويتية املانحة احلكومية واألهلية، 
منها الصندوق الكويتي للتنمية الذي 
تأسس في مطلع الســتينيات والذي 
بلغت قروضه امليســرة ٤٫٥ مليارات 

دينــار، والتي بلغت مــا يقارب ١٠٠٠ 
قرض استفاد منها أكثر من مائة دولة، 
حيث ترأس هذا الصنــدوق الكويتي 
الشــيخ صباح األحمــد - رحمه اهللا 

منذ عام ١٩٦٥م.
واســتمر فــي تقــدمي مســاعداته 
وعطاءاته للدول والشعوب واملنظمات 
اإلنســانية من أجل استقرار اإلنسان 
وسالمته، فقد تبرعت الكويت بالعديد 
من املساعدات مثل: تقدمي الكويت عام 
٢٠٠٧ مبلــغ ٣٠٠ مليــون دوالر لدعم 
القضية الفلسطينية في مؤمتر املانحني 
في باريــس. وإطالق مبادرة الشــيخ 
صباح األحمد لتأسيس صندوق مالي 
في العالم العربي للمشاريع الصغيرة 
عام ٢٠٠٩م في مؤمتر القمة االقتصادية 

التنموية االجتماعية.
مؤمترات املانحني

أقامت دولة الكويت عدة مؤمترات 
للمانحني، وهي كما يلي:

٭ مؤمتر مانحني لشرق السودان في 
الكويت عام ٢٠١٠: وقد شــهد مشاركة 
٤٢ دولة بتعهدات مالية ومســاهمات 
بقيمــة ٣٫٥ مليارات دوالر، وحضرته 
٣٠ منظمة إقليمية ودولية و٧٨ منظمة 
مجتمع مدني و٨٤ شــركة، وساهمت 
الكويت فيه مببلغ ٥٠٠ مليون دوالر. 
٭ مؤمتر املانحني األول لدعم الشعب 
السوري في الكويت عام ٢٠١٣: وشاركت 
فيه ٥٩ دولة بتعهدات بلغت ١٫٦ مليار 
دوالر، وقدمت الكويت من خالله ٣٠٠ 
مليون دوالر، وحضر املؤمتر ١٣ منظمة 
دولية إنســانية تعهدت بـ ١٩٤ مليون 

دوالر.
٭ مؤمتر املانحني الثاني لدعم الشعب 
الســوري فــي الكويــت عــام ٢٠١٤م: 
وشــاركت فيه ٦٩ دولــة و٢٤ منظمة 
إنســانية بلغت فيه تعهدات الدول ٦ 
مليــارات دوالر وقدمــت الكويت فيه 
٥٠٠ مليــون دوالر وتعهدت املنظمات 

الدولية بـ ١٨٣ مليون دوالر.
٭ مؤمتر املانحــني إلعادة إعمار غزة 
بالقاهــرة عــام ٢٠١٤م: وشــاركت في 
هــذا املؤمتر ٥٠ دولــة تعهدت بتقدمي 
٥٫٧ مليارات دوالر ملســاعدة غزة بعد 
العدوان الصهيوني عليها، وقد قدمت 

الكويت مبلغ ٢٠٠ مليون دوالر، وجهتها 
إلعادة إعمار غزة في القطاعات السكانية 

والصناعية والتنموية
٭ مؤمتر املانحني الثالث لدعم الشعب 
الســوري فــي الكويــت عــام ٢٠١٥م: 
وشــاركت فيه ٧٩ دولــة و٤٠ منظمة 
إنسانية بتعهدات بلغت ٨٫٤ مليارات 
دوالر، وتبرعت الكويت بـ ٥٠٠ مليون 

دوالر. 
٭ مؤمتر املانحني الرابع لدعم الشعب 
الســوري فــي بريطانيا عــام ٢٠١٦م: 
وشاركت فيه ٧٠ دولة تعهدت بتقدمي 
نحو ٩ مليارات دوالر، وقامت بريطانيا 
الدولــة املضيفــة، بدعــوة أمير دولة 
الكويت للرئاسة الشــرفية للمؤمتر، 
وقد قدمت الكويت في هذا املؤمتر ٣٠٠ 

مليون دوالر.
٭ مؤمتــر مانحني لدعــم التعليم في 

الصومال في الكويت عام ٢٠١٧.
٭ املؤمتر الدولي حول معاناة الطفل 
الفلســطيني في ظل انتهاكات الكيان 
الصهيوني التفاقية حقوق الطفل في 

الكويت عام ٢٠١٧
٭ مؤمتر الكويت الدولي إلعادة إعمار 
العراق في الكويت عام ٢٠١٨: وقد شارك 
في هذا املؤمتر ٧٦ دولة، تعهدت بتقدمي 
٣٠ مليار دوالر، وقد قدمت الكويت مليار 
دوالر. كما قدمــت الكويت العديد من 
املســاعدات للدول والشعوب مما أثار 
إعجاب العالم بتلك املساعدات. كما أكد 
الشــيخ صباح األحمد - رحمه اهللا ـ 
في مؤمتر القمة اإلنسانية العاملية في 
تركيا في مايو ٢٠١٦ على ضرورة إنهاء 
الصراعات والتوترات ملواجهة األزمات 
اإلنسانية، وأعرب فيه عن تقدمي بالده 
مبلغ ٥ مليارات دوالر خالل السنوات 

اخلمس التي سبقت املؤمتر.
مكانة الكويت الدولية

في عهد الشــيخ صبــاح األحمد - 
رحمــه اهللا ـ حظيــت الكويــت بثقة 
املجتمع الدولي ممثال في أعضاء األمم 
املتحدة بترشيحها لفترة والية جديدة 
لتتولى عضوية غير دائمة في مجلس 
األمن ملدة سنتني بترشيح ١٨٨ صوتا 
من ١٩٣ دولة، لتتولى الرئاسة الدورية 
ملجلــس األمن في شــهر فبراير ٢٠١٨ 

لتعود بعد أربعني عاما من عضويتها 
غير الدائمة ملجلس األمن والتي كانت 
في عامي ١٩٧٨، ١٩٧٩ علما بأن الكويت 
انضمت إلى األمم املتحدة رســميا في 

عام ١٩٦٣.
٭ الكويت تستضيف املؤمتر الدولي 
للنزاهة من أجل السالم في يناير ٢٠١٩.

٭ الكويت تســتمر في دعم الشــعب 
السوري الشقيق، ففي شهر مارس ٢٠١٩ 
تبرعت بـــ ٣٠٠ مليون دوالر أميركي 
على مدى ثالث ســنوات لرفع معاناة 
الشعب السوري، حيث بلغت تبرعات 
الكويت للشعب السوري حتى مارس 

٢٠١٩ مبلغ ١٫٦ مليار دوالر أميركي.
٭ فزعــت دولــة الكويت عــام ٢٠٢٠ 
ملواجهة جائحة كورونا، ودعا األمير 
الشــيخ صباح األحمد - رحمه اهللا ـ 
لفزعة عامة للتصدي لڤيروس كورونا، 
وواجهت دولــة الكويت أزمة كورونا 
باقتدار، وقدمت مســاعدات لعدة دول 
متضررة (فلســطني والصني وإيران) 
وتبرعت مببلغ ٦٠ مليون دوالر ملنظمة 
الصحــة العاملية، وقامــت اجلمعيات 
اخليرية بعمل حملة تبرعات استطاعت 
جمــع ٣٠ مليون دوالر في يوم واحد، 
ومت تقــدمي مســاعدات للمتضرريــن 
داخل الكويت اســتفادت منها األســر 
والعمالة املتضررة، كما قدمت اجلمعيات 
اخليرية مساعدات للدول املتضررة من 
ڤيــروس كورونا، وأثنــت العديد من 
الــدول واملنظمات الدولية بدور دولة 
الكويت املتميز فــي مواجهة ڤيروس 

كورونا (كوفيدـ١٩).
٭ قدمــت الكويت فــي عهده - رحمه 
اهللاـ  تبرعات سخية جلمهورية لبنان 
إثر حادث االنفجار الكبير الذي حدث 
في مرفأ بيروت في ٤ أغسطس ٢٠٢٠ 
والذي سبب خسائر كثيرة في األرواح 

واملمتلكات والبنية التحتية.
قائد العمل اإلنساني

في ٩ سبتمبر ٢٠١٤م قامت منظمة 
األمم املتحدة بتسمية أمير دولة الكويت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
- رحمه اهللا ـ قائدا للعمل اإلنســاني 
وتســمية دولة الكويت مركزا للعمل 

اإلنساني.

كما صدر تقرير عن منظمة (مبادرات 
التنمية العاملية) في بريطانيا عام ٢٠١٤ 
يفيــد بحصول الكويت علــى املرتبة 
األولــى خليجيا واألولى عامليا من ٢٠ 
دولة نسبة إلى الدخل القومي وجاءت 
الكويــت أكثر الدول ســخاء. كل هذه 
اإلجنازات اإلنسانية حققتها الكويت 
في عهد األمير الراحل وتوجت جهودها 
اخليريــة مببادراتــه - رحمــه اهللا ـ 
لتســتمر الكويت محــط أنظار العالم 
بأفعالها اإلنسانية وبصماتها اخليرية 
التي مألت شــتى بقاع األرض، لتبقى 
شاهدة على حب الكويت للعمل اخليري 

وجتذره في نفوس حكامها وأهلها.
وكرم البنك الدولي ســمو الشيخ 
صبــاح األحمد - رحمه اهللاـ  في مقر 
البنك الدولي في ١٢ ابريل ٢٠١٩م لقاء 
دوره فــي دعــم التنميــة االجتماعية 
واالقتصاديــة وإحيــاء الســالم على 

املستويني اإلقليمي والدولي.
وفي ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠ قام الرئيس 
األميركي دونالد ترامب مبنح سموه - 
رحمه اهللاـ  وسام االستحقاق العسكري 
بدرجة قائد أعلى نظير جهوده ودوره 
في حل النزاعات وجتاوز االنقسامات 
في الشرق األوسط، وهو وسام مرموق 
نــادرا ما يتم منحــه من قبل الرئيس 
األميركي، عادة لرؤساء الدول أو رؤساء 

حكومات البلدان األجنبية.
وقد استعرضنا فيما مضى جانبا 
من إجنازات سمو امير الكويت الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
- رحمــه اهللا ـ وختامــا يتقدم مركز 
الكويت لتوثيق العمل اإلنساني «فنار» 
إلى ســمو أمير دولة الكويت الشــيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح - حفظه 
اهللا ورعــاه ـ وســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد احلمد 
الصبــاح - حفظه اهللا ـ وإلى أســرة 
آل الصبــاح وعمــوم شــعب الكويت 
الكرمي واملقيمــني على أرضها الطيبة 
بخالص العزاء وصادق املواســاة في 
وفاة «قائد اإلنســانية»، داعيا العلي 
القديــر أن يتغمــده برحمته ويدخل 
فسيح جناته، وأن يعني صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد على حمل 

األمانة خلدمة الوطن.

العبيد: تقّلدت الكويت مكانة إنسانية وديبلوماسية بحكمته

البسيس: كان صاحب رؤية إنسانية ثاقبة ومواقف منصفة للعمل اخليري

املال: رحم اهللا حكيم العرب املدافع عن قضايا األمة

الشامري: الكويت والعالم فقدا رمزًا كبيرًا من رموز العمل الديبلوماسي

السابج: الكويت والدول العربية واإلسالمية خسرت رجل الديبلوماسية

الشيباني: نسأل اهللا تعالى أن يجزيه خير اجلزاء عما قدم من عطاء



اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
35 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

«األوقاف» تدعو األئمة واخلطباء إلى االلتزام بخطبة «قائد العمل اإلنساني»
أسامة أبو السعود

حرصا من وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية على إبراز 
مآثر فقيد الكويت الراحل سمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصباح، رحمه اهللا، 
البيضــاء، عممــت  وأياديــه 
الوزارة ممثلة بقطاع املساجد 
خطبة اليوم اجلمعة بعنوان 

«قائد العمل اإلنساني».
وطالبت الوزارة في بيان 
لهــا جميع األئمــة واخلطباء 
الــوزارة  بااللتــزام بخطبــة 
املوزعــة بتاريــخ ١٥ صفــر 
١٤٤٢ املوافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٠ 
مع الدعاء لصاحب السمو أمير 
البالد الشــيخ نــواف األحمد 
اجلابر الصبــاح، حفظه اهللا 

ورعاه، بالتوفيق والسداد.
وفيمــا يلي نص اخلطبة: 
احلمــد هللا املســتحق للحمد 
والثنــاء، املتصــف بالعظمة 
والكبرياء، واملتوحد باإلماتة 
واإلحياء، كتب على كل نفس 
املوت والفناء، وتفّرد سبحانه 
باحليــاة والبقاء، وأشــهد أن 
ال إله اال اهللا وحده ال شــريك 
له في االرض وال في السماء، 
وأشهد ان نبينا محمدا عبداهللا 
ورسوله، وصفيه وخليله، ما 
اقلــت مثله الغبراء وال اظلت 
اكرم منه اخلضراء، صلى اهللا 
وسلم عليه وعلى آله وازواجه 

واصحابه البررة االتقياء.
أما بعد،

فأوصيكم عباد اهللا ونفسي 
بتقوى اهللا، فإنها خير الزاد 
لدار املعاد واحلساب (وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون 
يأولي األلباب ـ البقرة: ١٩٧).

أيها املؤمنون،
اعلموا رحمني اهللا واياكم 
ان كل من علــى االرض فان، 
ثــم الى اهللا تعالــى الرجعى 
والنشــور (كل نفــس ذائقة 
املوت وإمنــا توفون أجوركم 
يوم القيمة فمــن زحزح عن 
النار وادخل اجلنة فقد فاز وما 
احليوة الدنيا إال متع الغرور 

ـ آل عمران: ١٨٥).
ولــو كانــت الدنيــا تدوم 

بأهلها
لكان رسول اهللا فيها مخلدا

ولكن كما جاء في آي القرآن 
املكنــون (إنــك ميــت وإنهم 
ميتــون ثم إنكم يــوم القيمة 
عند ربكم تختصمونـ  الزمر: 
٣٠ و٣١)، انه املوت يا عباد اهللا 
الذي كتبه اهللا على األحياء، 
فــال مفر ألحد منــه في أرض 
وال ســماء (كل من عليها فان 
ويبقــى وجه ربــك ذو اجللل 
واإلكرام ـ الرحمن: ٢٦ و٢٧).

البــالد،  ودعــت  وقــد 
واستودعت العباد، ربها البر 
اجلواد، قائد العمل االنساني، 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح، 
طيب اهللا ثــراه، وجعل جنة 
الفــردوس مــأواه، راضــني 
بقضــاء اهللا احملتــوم وقدره 
احملسوم، الذي كتبه على كل 
نفس منفوسة، ولئن غاب فقيد 
االمة االسالمية والعربية في 
شخصه وذاته، فإنه لم يغب 

في افعاله وصفاته.
قــد مات قــوم ومــا ماتت 

مكارمهم
وعاش قوم وهم في الناس 

اموات
فهــو  الذي فــي القلوب 
محبته، وفي النفوس مكانته، 
احب رعيته بصدق واحبوه، 
بالبــر والدعــاء  ووصلهــم 
ووصلوه، وهذه من عالمات 
اخليرية فيــه، ومن امارات 
االحســان لديه، عــن عوف 
بــن مالــك ے عن رســول 
اهللا ژ قــال «خيار أئمتكم 
الذين حتبونهم ويحبونكم، 
ويصلــون عليكم وتصلون 
عليهــم» (أخرجه مســلم)، 
فرزيتنا فيه عظيمة، ومصابنا 

ادى الــى اختيــار الكويــت 
«مركــزا للعمل االنســاني» 
وســمي سموه «قائدا للعمل 
االنساني»، نسأل اهللا سبحانه 
ان تكون هذه االعمال الصاحلة 
سائقا له الى جنة الرحمن.

بــارك اهللا لــي ولكــم في 
القرآن الكرمي، ونفعني واياكم 
مبــا فيه مــن اآليــات والذكر 
احلكيــم، اقول ما تســمعون 
واستغفر اهللا العظيم لي ولكم، 
فاســتغفروه انه هو الغفور 

الرحيم.
اخلطبة الثانية

احلمــد هللا الذي خلق كل 
شــيء فقدره تقديرا، وجعل 
الليل والنهار خلفة ملن اراد ان 
يذكر او اراد شكورا، وأشهد ان 
ال اله اال اهللا وحده ال شــريك 
له، واشــهد ان محمــدا عبده 
ورســوله، صلــى اهللا عليه 
وعلــى آلــه وصحبه وســلم 

تسليما كثيرا.
اما بعد،

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
اهللا حق تقاته وال متوتن إال 
وأنتم مســلمون ـ آل عمران: 

.(١٠٢
معشر األحباب،

ان املوت حق والدار فانية 
وكل نفس جتزى على احسانها 
بجزيــل الثــواب، لكــن عزاء 
قلوبنــا فيما ابتليــت به من 
املصاب، وهو مصاب وال شك 

للفائزين، وهذا االســهام في 
نشــر القرآن الكرمي وتيسير 
تعليمه، داللة على خيريته، 
كما قــال نبينــا ژ «خيركم 
مــن تعلــم القــرآن وعلمه»، 
وفي روايــة «إن أفضلكم من 
تعلم القرآن وعلمه» (أخرجه 
البخــاري مــن حديــث أمير 
املؤمنني عثمان بن عفان ے).
رحــم اهللا ســمو األميــر 
واسكنه فسيح جناته، وألهم 
القلوب املفجوعة بفراقه الصبر 
واالحتســاب والرضا بقضاء 
اهللا وقدره، واعظم اهللا اجرهم 
وعوضهم خيرا، وما نقول اال 
ما يرضي ربنــا (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).
فكونوا ايها االخوة الكرام 
اوالدا صاحلني ألبيكم الراحل، 
والهجوا بالدعــاء له باخلير 
واالكــرام، والنعيم املقيم في 
دار السالم، وقفوا صفا واحدا 
مع ســمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح 
حفظــه اهللا ورعــاه، وســدد 
الى اخلير خطاه، مؤيدين له 
ومناصريــن، حولــه جتتمع 
كلمتكم، وبقيادته تواصلون 

بناء دولتكم.
يا أمير اخلير يا رمز العطاء

يا حبيب الشعب في ارض 
االباء

يا صباحا في صباح ومساء
  يا جنابا حاميا للضعفاء
يا سحابا هاطال للبؤساء

  يــا نصير القدس يا عهد 
الرخاء

ســر حميــدا فــي ركاب 
العظماء

  في غيوم من دعاء وثناء
وقلوب ضارعات بالرجاء

ان تنــال الفــوز مــن رب 
السماء

اللهم انا نسألك ان تتغمد 
اميرنا الراحل بواسع رحمتك 
وفيوض كرمك، اللهم اكرم نزله 
ووسع مدخله وادخله اجلنة 
وباعــده عن النــار، اللهم إنا 
نسألك من اخلير كله، عاجله 
وآجله، مــا علمنا منه وما لم 
نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، 
عاجلــه وآجله، ما علمنا منه 
وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك 
اجلنة وما قرب اليها من قول 
وعمل، ونعوذ بك من النار وما 
قرب اليها من قول وعمل، اللهم 
ارفع عنا البالء والوباء، اللهم 
انا نسألك العفو والعافية في 
الدنيا واآلخرة، اللهم آمنا في 
االوطان والــدور، وادفع عنا 
الفــنت والشــرور، اللهم وفق 
اميرنا لهــداك واجعل اعماله 
في رضاك، وكن له عونا معينا، 
وهيئ له البطانــة الصاحلة 
التــي حتــض علــى اخليــر 
اللهم  وحتثه عليــه، واجعل 
هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء 
رخاء وســائر بالد املسلمني، 
وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب 

العاملني.

جلل، ان تعلم ان بركة صالح 
العمــل، ال تنقطــع بانقطــاع 
االجــل، ومصداق ذلك ما جاء 
في حديث الصادق املصدوق 
ژ حيث قال «إذا مات اإلنسان 
انقطع عنه عمله إال من ثالثة: 
صدقة جارية، أو علم ينتفع 
به، أو ولــد صالح يدعو له» 
(أخرجه مسلم من حديث أبي 

هريرة ے).
ومــن االعمــال الصاحلة 
التي نحتسب عند اهللا اجرها 
بــذوي االحتياجات  اهتمامه 
اخلاصــة، فأنشــئت الهيئــة 
العامة لالعاقة في عهده، وكذلك 
اهتمامه البالغ بالشباب، حيث 
امــر بإنشــاء وزارة الدولــة 
لشؤون الشباب، وقام ايضا 
بتشجيع االقتصاد االسالمي 
مما ادى الى حتول العديد من 
البنوك الى النظام االسالمي.

وامــا العلــم النافــع فقد 
حــرص االمير الراحــل على 
ارساء قواعده، واغتنام فوائده 
وعوائده، وان من العلوم التي 
تنفع، ونســأل اهللا تعالى ان 
يجعلها من االعمال الصاحلة 
التي اليه ترفع، ما كان في عهد 
االمير الراحل من استمرار اقامة 
املسابقة الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويد تالوته، حتى 
غدت اكبر جائزة للقرآن الكرمي 
في العالم االســالمي، وكانت 
حتظى بحضور شخصي من 
ســموه وتكرمي مباشــر منه 

الدعاء لصاحب السمو األمير بالتوفيق والسداد

فيه جلل، وال تعزية للمصابني 
ابلــغ من تعزية رب العاملني 
(وبشــر الصابريــن الذيــن 
إذا أصابتهــم مصيبة قالوا 
إنا هللا وإنا إليــه راجعون، 
أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم املهتدون 

ـ البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧).
عباد اهللا،

منذ ان تولى االمير  الراحل 
رحمه اهللا تعالى قيادة البالد، 
حرص على السير على النهج 
احلكيــم فــي احملافظة على 
االمن واالســتقرار، والدعوة 
الــى الســالم والســعي في 
الصلــح والوئــام، مما جعل 
الكويت حتتل مكانة متميزة 
في محيطها اخلليجي والعربي 
والدولــي، ومــا عــرف عنه 
رحمه اهللا تعالى اال نصرته 
للمســتضعفني وتقــدمي يد 
العــون لهــم، واكبــر دليــل 
على ذلك قيام دولة الكويت 
باســتضافة وتنظيم ودعم 
املانحــني لدعــم  مؤمتــرات 
العالــم بتبرعــات  شــعوب 
ســخية إلغاثــة الالجئــني 
وتفريــج كــرب املنكوبــني، 
وحشد الدعم الدولي، وتوحيد 
اجلهود نحــو تخفيف حدة 
تداعيات االوضاع االنسانية 
الصعبــة، هــذا وان مناقــب 
االمير الراحل كثيرة وفيرة، 
وصنائــع املعــروف عنــه 
مأخــوذة ومشــهورة، ممــا 

رضا: التاريخ سيسجل بأحرف من نور أوامر سمو األمير الراحل
 بإعادة ٣٠ ألف كويتي خالل أزمة «كورونا»

حنان عبداملعبود

قال رئيس وحــدة الغدد 
الصماء في مستشفى الصباح 
د.عــادل رضا إن حزنا كبيرا 
خّيم على الكويت لوفاة رمز 
من رموزها سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، تغمده 
اهللا بواســع رحمته وأسكنه 

فسيح جناته.
وقــال رضا فــي تصريح 
صحافــي إن الفقيــد الراحل 
كان أحــد رجــاالت احلكــم 
البارزيــن في تاريخ الكويت 
املعاصــر والذيــن امتزجــت 
آراؤهم السياسية مع مواقفهم 

إرادة الشــعب الكويتي، كما 
ان احلديث عن تاريخ سموه 
يحتــاج إلى كتــب وتوثيق، 
مؤكدا ان التاريخ سيســجل 
بأحــرف مــن نــور األوامــر 
املباشرة التي أصدرها الراحل 
الكبيــر خــالل أزمــة جائحة 
«كورونا» فــي احلفاظ على 
كرامة املواطــن واملقيم على 
أرض الكويت، وإعادة جميع 
املواطنــني العالقني باخلارج 
وحفظ كراماتهم اإلنســانية، 
حيث أمر ســموه رحمه اهللا 
بإعــادة ٣٠ ألــف كويتي من 

اخلارج.
وأشار إلى أن هذا االحتضان 

شؤون النشر والكتابة.
وذكــر أن ســموه ســاهم 
في العمل على نشــر العديد 
من الكتب واملطبوعات وهذا 
ضمن أحد مسؤولياته األولى 
كوزير لإلرشاد ومن هذا الدور 
الثقافي املتميز الى انطالقته 
في احلركة باجلانب السياسي 
الدولــي وتطــورات األحداث 
العربيــة والدولية منذ تولى 
وزارة  مســؤولية  ســموه 
اخلارجيــة عــام ١٩٦٣ حيث 
أحداث ثورة الســالل باليمن 
واندالع احلرب هناك وهزمية 
يونيو ١٩٦٧ وإسهام الكويت 
في حرب أكتوبر ١٩٧٣ ودوره 

فــي توحيد املوقــف العربي 
مع اســتخدام حــرب النفط، 
مرورا بإنشاء مجلس التعاون 
اخلليجي وتطورات العالقات 
الكويتية- العراقية وهو ملف 
طويل ومتشعب وممتد لفترة 

زمنية طويلة.
واستذكر رضا دور سمو 
األمير الراحل في إنهاء احلرب 
األهلية اللبنانية، مشيرا إلى 
أنه لعب دورا مهما في امللفات 
املعقدة واملتشــابكة، مشددا 
علــى أن الراحــل الكبير كان 
ميثل عمقا تاريخيا وشــاهدا 
على أحداث مهمة في تاريخنا 

العربي.

اإلنساني من القيادة السياسية 
العليا املمثلة هو ديدن تاريخي 
لألســرة احلاكمــة وجزء من 
عقلية متوارثة من سنني مما 
خلــق في املاضــي واحلاضر 
رابط احملبــة والتواصل بني 
القيــادة والشــعب، كمــا ان 
تاريخ األمير الراحل الشــيخ 
صباح األحمــد ممتد وعميق 
وحافل مع األحداث والتطورات 
السياســية والثقافية، فقد ال 
يعرف الكثيــرون أن الراحل 
الكبيــر كان أحد املؤسســني 
ملجلة العربي الشــهيرة، كما 
كان له دور بــارز في إصدار 
قانــون املطبوعــات لتنظيم 

د.عادل رضا

الوطنية، وأحد الذين اجتهدوا 
في ســبيل حتقيــق األهداف 
والغايات التــي التقت عليها 

الكويت  الكويتي وكل محبي  فجع الشــعب 
يوم الثالثاء املاضي ٢٩ ســبتمبر بوفاة ســمو 
االمير الراحل الشــيخ صباح االحمد قائد العمل 
االنساني بعد مســيرة حافلة بالعمل السياسي 
الوطني والديبلوماسي قاربت السبعة عقود، فكان 
عضوا في اول عمل تنفيذي في الكويت عام ١٩٥٤ 
قبل االستقالل وذلك في اللجنة التنفيذية العليا 
التي عهد اليها تنظيم مصالح احلكومة والدوائر 
الرسمية، ثم عني عام ١٩٥٥ رئيسا لدائرة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وبعد االستقالل عام ١٩٦١ السنة 
التي فجر فيها القائد حامد ادريس عواتي الكفاح 
االريتري املسلح في موطني، تقلد سمو الشيخ 
صباح األحمد وزارة االعالم ثم وزارة اخلارجية 
التي ادارها بكل حنكة وديبلوماسية الربعة عقود 
متعاقبة، ويعتبر احد الذين تقلدوا هذا املنصب 
الطول فترة في العالم، اضافة الى صاحب السمو 

امللكي االمير سعود الفيصل.
ويعتبر ســموه اول من رفــع علم الكويت 
فوق مبنى هيئة االمم املتحدة عقب املوافقة على 
االنضمــام اليها عام ١٩٦٣، وفــي فترة ريادته 
للديبلوماســية الكويتية كان له القدح املعلى في 
املنطقة في التوســط ورأب الصدع بني االشقاء 
واجليران، واذكر هنا بعض النماذج لدوره الفاعل 
في اطفاء الشــرارات وحل النزاعات، اذ ساهم 
في ابرام اتفاق السالم بني شطري اليمن لوقف 
احلــرب االهلية بينهما وذلك في عام ١٩٧٢، كما 
تولى وساطة ناجحة بني سلطنة عمان وجمهورية 
اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما في عام ١٩٨٠، 
وقبل ذلك شارك في جهود تسوية الصراع املسلح 
الذي اندلع بني اجليش االردني وفصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية عام ١٩٧٠، كما كان له دور في 
حل النزاع بني باكستان واقليم البنغال عام ١٩٧١. 
وكانت لسموه مواقف مشرفة نحو القضية 
االريترية، فقد كان للديبلوماسية الكويتية املوقف 
الواضح واجللي حيال القضية االريترية واعتبرتها 
قضية عادلة، واهم موقف لالمير الراحل كان تبنيه 
مناقشــة القضية االريترية في احدى جلسات 
اجلمعية العمومية لــالمم املتحدة وعرضها في 
احملافل الدولية كقضية عادلة، هذا املوقف الشجاع 
اضاف بريقا للقضية وزاد البعد الدولي الى بعدها 
االقليمي، باالضافة الى ذلك كان يستقبل قيادات 
الثورة االريترية اثنــاء زياراتهم للكويت وكان 
يستمع اليهم باهتمام ويؤكد مجددا على موقف 

الكويت امللتزم جتاه القضية.
ومن هذا املنطلق، كانت الكويت تقدم املساعدات 
في مختلف املجاالت املهمة، ومنها الدعم املادي 
والعيني والعســكري والثقافي، كما قدمت لعدد 
من ابناء الالجئني االريتريني املنح الدراسية في 
مختلف املراحل، وتخرج عدد ال يستهان به من 
االريتريني في مختلف التخصصات من املعاهد 
العليــا واجلامعة الكويتية. باالضافة الى معاجلة 
جرحى حرب التحرير، كما ان العمال االريتريني 

كانوا معفني من قانون االقامة.
الراحل حافظت  الفقيد  والكويت حتت قيادة 
على مبدأ احلياد ودعم املبادرات االنسانية في حل 
االزمات والنزاعات في معظم املناطق املتصارعة، 
ومنذ ان ظهرت االزمة احلالية بني قطر والدول 
العربية االربع تزعم سموه العمل الديبلوماسي 
وبذل ما بوسعه من جهد لنزع فتيل الصراع، وبرز 
دوره جليا في وساطة مجلس التعاون اخلليجي، 
وكان يسعى من اجل اعادة وحدة الصف اخلليجي 
وشــهدت الكويت طفرة اقتصادية وحركة بناء 
غير عادية للبنية التحتية بشكل عصري واملدينة 
احلديثة، وانني على ثقة تامة بأن الشعب الكويتي 
سيواصل املسيرة في خط الفقيد وفاء وتقديرا 

ملكانته اخلاصة لدى ابناء الكويت.
فاالنســان مواقف وكلنا سنرحل عن هذه 
الدنيا ولكن السيرة التي نتركها هي التي تذكرنا 
بها االجيال املتعاقبة، ولســمو الشيخ صباح 
األحمد تاريخ حافل بقيم انسانية وذكرى عطرة.. 
تاريخ ناصع البياض شيده بعرقه في مسيرته 
التي قاربت الســبعني عاما، فكان امير العطاء 
والوفاء والنخوة واإلباء.. فقيدنا كانت له مكانة 
خاصة لدى اجلميع من خالل مواقفه السياسية 
واالنسانية، ونحن في اريتريا سنفقده.. سنفقد 
مناصرته للضعيف ووقوفه مع املستضعفني.. 
سنفقد شخصيته الطيبة املتواضعة.. ونشارك 
الفقد اجللل..  اخواننا واشــقاءنا في الكويت 
ففقده في هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ املنطقة 
فقد ال يعوض.. ندعو له بالرحمة واملغفرة وان 
يتقبله املولى عز وجل قبوال حسنا وان يجعل 
جميع مســاعيه اخليرة في ميزان حسناته مع 
الصديقني والشهداء، وحسن اولئك رفيقا، وانا 

هللا وانا اليه راجعون.

بقلم: علي محمد صالح - لندن

تأجيل تقدمي طلبات 
االلتحاق باجلامعة

 إلى ١٠ أكتوبر اجلاري
أعلنت جامعة الكويت عن تأجيل تقدمي طلبات االلتحاق 
بهــا إلــى ١٠ أكتوبر احلالــي وذلك نظرا إلعــالن احلداد 
الرسمي وإغالق الدوائر الرسمية في الدولة وذلك لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب اهللا ثراه.
وقالت عمادة القبول والتسجيل باجلامعة في تصريح 
صحافي إنه سيتم بدء تقدمي طلبات االلتحاق خلريجي 
الثانوية العامة للفصل الدراســي األول ٢٠٢٠/٢٠٢١ يوم 

السبت ١٠ أكتوبر.

فقٌد 
َجَلل



اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد36

مواطنون لـ «األنباء»: األمير الراحل قاد سفينة الكويت باقتدار
نعى عدد مــن املواطنني صاحب الســمو االمير الراحل 
الشــيخ صباح االحمد، رحمه اهللا وادخله فســيح جناته، 
بحزن كبير واسى على فقدان شخصية كان لها ابرز املواقف 
علــى جميع االصعدة فبصمات امير االنســانية والســالم 
واضحة في املنطقة والعالم كله، حيث وصلت أيادي اخلير 
الكويتيــة ومبادرات العطــاء معظم بقــاع الدنيا، وطالت 
جميع الدول والشــعوب التي أصابتها الكوارث الطبيعية 
واألزمات واحلروب وغيرها، فكانت مساعدات الكويت الدواء 
والعالج لها للتخفيف من معاناتها وآالمها، وكان ســموه، 
رحمه اهللا، دائما من أوائل املبادرين باخلير واحلث عليه، 
كما قاد سفينة الكويت إلى شواطئ األمان باقتدار وحكمة 

منقطعي النظير.
فــي البداية تقدم نواف ناصر البراك بأحر التعازي إلى 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعــاه، وإلى أســرة آل الصباح الكرام وإلــى جميع أبناء 
الشــعب الكويتي لوفاة سمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

رحمه اهللا وغفر له وأدخله فسيح جناته.
تاريخ من العطاء

وأوضــح البــراك لـ«األنباء» أن فقيــد الكويت واألمتني 
العربية واإلسالمية والعالم كان رمزا وفخرا ليس للكويت 
وأبنائها فحسب وإمنا جلميع أبناء اخلليج والوطن العربي، 
مبا قدمه سموه، رحمه اهللا، خالل تاريخه احلافل بالعطاء 
فــي جميع املجاالت، فقد كان ســموه مثاال للديبلوماســي 
الناجــح طوال أربعني عاما كان عبرها جامعا للكلمة داعيا 
للحــوار وحــل األزمات بالطــرق الودية، فنــال لقب عميد 
الديبلوماسية بخبرته وحنكته السياسية، كما توج سموه 
بلقب قائد العمل اإلنســاني ونالت الكويت لقب بلد العمل 
اإلنســاني بفضل مبادرات ســموه وحرصه على مساعدة 

وإغاثة املنكوبني في جميع بقاع العالم.
وأكد البراك أن عزاءنا ككويتيني بأن صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ميثل خير خلف خلير سلف، وسيكون 
قادرا بحكمته وعزميتــه وخبرته الطويلة على قيادة دفة 

سفينة الكويت للوصول إلى شواطئ اخلير واألمان.
نصرة احلق

من جهته، توجه وليد النهام بخالص العزاء إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وإلى 
آل الصباح الكرام وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي الذين 
آملهم خبر وفاة ســمو األمير الشــيخ صباح األحمد، طيب 

اهللا ثراه، وأدخله فسيح جناته.
وأشــاد النهام باملســيرة احلافلة بالعطاء لسموه خالل 
تاريخه الطويل املتميز باخلير وحرصه على تقدمي كل ما 
ميكن لنصرة احلق عبر احملافل الدولية وعلى منابر األمم 
املتحدة، مســتذكرا دور سموه البارز خالل فترة االحتالل 
للكويت وكيف كان لســموه، رحمــه اهللا، الدور األكبر في 

إبراز احلق الكويتي حتى حتررت بالدنا.
كمــا عبر النهام عن فخره وفخــر جميع الكويتيني مبا 
قدمه فقيــد الكويت من مبادرات خيرية وإنســانية، حتى 
أصبحت الكويت نبراســا لعمل اخليــر ومثاال يحتذى في 
تقدمي املساعدة للمحتاجني واملنكوبني في معظم دول العالم.

وأكد النهام أن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، خير خلف خلير ســلف، وله الســمع 
والطاعــة منــا جميعا، وندعو اهللا تعالى أن يســدد خطاه 
علــى درب اخلير والبركة لتحقق الكويت املزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة لشعبنا الوفي املعطاء.

من جانبه، أكد ناصر صباح املال في تصريح لـ «األنباء» 
أن مصاب الكويت جلل بفقد أميرها وقائد ســفينتها سمو 
األمير الشــيخ صباح األحمــد، رحمه اهللا، الذي حمل راية 
البالد ورفع علمها في احملافل الدولية عاليا خفاقا بسياسته 
احلكيمة ونظرته الثاقبة وخبرته الواسعة، مشيرا إلى أن 
األمير الراحل ســيبقى في ذاكرة جميع الكويتيني وجميع 
الشرفاء في هذا العالم مثاال للقائد الذي حفظ كرامة وطنه 

وشعبه.
وذكر أننا في هذا املقام اجللل نعزي أســرة آل الصباح 
الكــرام وندعو لفقيدنا وفقيد األمتني العربية واإلســالمية 
بالرحمة واملغفرة، ونؤكد أننا على الدرب سائرون وسنكمل 
هذه املســيرة احلافلة بالعطاء للعالم كله، فاألمير الراحل 
كان بشــهادة العالم قائدا للعمل اإلنســاني وجعل الكويت 

دولة اإلنسانية وراعيتها وحاضنتها.
وزاد أن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، خير خلف خلير ســلف فقد عرفناه مبواقفه الوطنية 
منذ تسلمه للمناصب وخدمته لوطنه الكويت، ونحن على 
يقني بأنه سيحمل راية الكويت بكل اقتدار ويرعى مصاحلها 

ويذود عن حياضها، ويبقى علمها مرفوعا بعز وفخار.
وأضاف املال أن صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
تســلم إمارة البالد في ظــروف محليــة وإقليمية ودولية 
معقــدة للغاية وأزمة وبائية تعصــف بالعالم كله، ونحن 
على قناعة بأنه ســيحمل هــذه األمانة ويعينه اهللا عليها، 
ونحن جميعا ســنكون يده اليمنى في حتمل هذه األعباء، 
وجتاوز هذه األزمات، ونسأل اهللا أن يوفقه الختيار بطانة 
صاحلة تعينه على إصالح الوضع الداخلي وحتسس هموم 

وأحوال املواطنني واجتثاث الفساد.
مكانة مرموقة

بدوره توجه أمني ســر جمعية اإلعالميني الزميل د.فهد 
بجاد الدوســري بخالص التعازي إلى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وإلى أسرة آل 
الصباح الكرام وإلى جميع أبناء شعبنا الوفي برحيل فقيد 
الكويت واألمتني العربية واإلسالمية والعالم أجمع صاحب 

السمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا.
وأشــاد د.الدوسري باملســيرة احلافلة لسموه بالعطاء 
خــالل جميع مراحلهــا والتي أظهر ســموه حكمة منقطعة 
النظيــر وحنكــة وحكمة كبيرتني فــي التعامل مع مختلف 
القضايا واألزمات التي شهدتها املنطقة وعانى منها العالم، 
حتــى وصل مبركب الكويت إلى األمان بكل اقتدار، محافظا 
على مكانة الكويت املرموقة وسمعتها الطيبة لدى اجلميع 

بفضل السياسة الرائعة لسموه والديبلوماسية العريقة.
ودعا د.الدوســري اهللا تعالى أن يوفق صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ويسدد خطاه ملا فيه خير الكويت 
وشــعبها واإلســالم واملســلمني، وأن تبقى كويتنا في ظل 
قيادته واحة لألمن واألمان، لتصل الكويت إلى مبتغاها من 
التقدم واالزدهار في جميع املجاالت وعلى مختلف الصعد. 

لم الشمل

كذلك أكد رئيس حركة مســتقبل وطن سالم عبدالهادي 
العجمي في تصريح لـ «األنباء» أن الكويت والعاملني العربي 
واإلســالمي فقــدوا قائدا فذا وربان ســفينة حفظ بالده من 
الوقوع في مصيدة التطبيع مع إسرائيل ومصافحة مغتصبي 
القدس الشريف، بحنكته وذكائه السياسي ومواقفه الوطنية 

التي سيذكرها التاريخ وحتفظها األجيال.
وأضاف أن سمو األمير الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
وقف مواقف مشرفة في وجه الكيان اإلسرائيلي وقدم الدعم 
واملساندة للقضية الفلسطينية وحمى الكويت وحفظ وجودها 
اخلارجي ومنع مترير املؤامرات ضدها وضد الوجود العربي، 
وكان حريصا على الوحدة العربية ولم الشمل وجمع الكلمة. 
وتابــع أن العالم سيشــهد تغيرات جذريــة بعد رحيل 

صاحب الســمو األمير وغيابه عن املشــهد السياسي وقيام 
بعض الدول العربية بالتطبيع، معربا عن أمله في أن يكمل 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
املسيرة وأن يحافظ على الثوابت الوطنية الراسخة ويبقي 
الكويت في مسارها الثابت جتاه القضايا العربية واإلسالمية.

قدوة ومثال

ومــن جانبه أيضا عبر حمد شــريف احلربي عن حزنه 
العميق بوفاة سمو األمير الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا، 
متوجها بأحر التعازي لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، مستذكرا بعضا من مآثر سموه 
التي ستبقى خالدة في نفوس وقلوب الكويتيني والشرفاء 
فــي العالم أجمع، حيث كان فقيد الكويت واألمتني العربية 
واإلســالمية مثاال فــي العطاء اخليري واحلــرص على أن 
تصل أياديه البيضاء ومســاعدات أبناء الكويت إلى جميع 
املتضرريــن واحملتاجني في معظم الدول التي متر بظروف 
صعبة واســتثنائية ســواء لتعرضها للكــوارث الطبيعية 
أو األزمــات واحلــروب وغيرها، فكان ســموه، رحمه اهللا، 
مثاال وقدوة ومحفزا جلميع أبناء الكويت على جعل أعمال 
اخليــر مبتغى وهدفا عندهم بحيث يجودون مبا ميتلكون 
للتخفيــف من معانــاة احملتاجني من الجئــني ومتضررين 
ومرضى، ســائلني املولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن 
يحفظ الكويت وشعبها بقيادة صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، من أي مكروه وأن يســدد خطى ســموه على 

طريق اخلير دائما.
 أياٍد بيضاء

بدوره قال عامر املهيد: نعزي انفســنا وشــعبنا واألمة 
العربية واالسالمية بوفاة سمو األمير الشيخ صباح االحمد، 
رحمه اهللا، ونســأل اهللا تعالى ان يلهمنا الصبر والسلوان 
وأن يصبرنا على فقدان سموه، وندعو اهللا تعالى ان يرحمه 
برحمته الواسعة وأن يعفو عنه ويثبته عند السؤال، ويدخله 
فســيح جناته، مشــيرا إلى أن ذكراه الطيبة ستبقى خالدة 
فــي نفوس وقلوب الكويتيني وجميع أبناء األمتني العربية 
واإلسالمية والعاملية بفضل أياديه البيضاء وحرصه، رحمه 
اهللا علــى إغاثة امللهوفني واملنكوبني في العالم من دون أي 
متييز بني عرق أو لون أو جنســية، فكان سموه حقا أميرا 

لإلنسانية.
كذلك قال جاسم الكندري: نعزي انفسنا وأسرة آل الصباح 
الكرام وجميع أبناء شــعبنا الوفي، فســمو الشــيخ صباح 
االحمد، رحمه اهللا، كان اميرا لالنسانية ويعز علينا كثيرا 
رحيله واملنا كبير بصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
االحمد، حفظه اهللا ورعاه، بأن يكمل مسيرة اخلير الكويتية، 
وإننا نعزي أنفســنا أوال بهذا املصاب اجللل فسموه رحمه 

اهللا كان أبا حانيا وأخا وسندا للجميع.
نعزي أنفسنا

من جانبه، قال خالد يوسف املبارك: لقد صدمنا جميعا 
بخبر إعالن وفاة ســمو األمير الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا تعالــى، فهذا خبر حزين جدا ألن امير االنســانية غال 
على قلوبنا جميعا ورحيله كان صعبا ونطلب من اهللا ان 
يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وال نقول إال ما يرضي ربنا، 

إنا هللا وإنا إليه راجعون.
بدورها، قالت منيرة سالم: نعزي انفسنا والكويت احلبيبة 
وجميع الشعوب العربية واالسالمية بوفاة امير االنسانية 
وال شيء يعوضنا عن فقدانه وال ننسى مواقفه وباالخص 
في «كورونا» حينما قال عيال الكويت عيالي وجلب جميع 
الكويتيني العالقني في اخلارج معززين مكرمني رحمه اهللا 
ويثبته عند الســؤال واملنا كبير بالشيخ نواف الذي يعز 

الديرة وعيالها.
من جهته، قال د.علي التركي: نعزي انفسنا بداية والكويت 
حكومة وشــعبا بوفاة امير االنســانية الذي اثرى احملافل 
الدولية بجهوده االنسانية، والذي اطلقت عليه االمم املتحدة 
قائد االنســانية النه قائد انساني يسعى الى السالم وخير 
االنسانية فمصابنا جلل وعزاؤنا واملنا في خليفته صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نــواف االحمد، حفظــه اهللا ورعاه، 
فســموه مثال للقائد احلكيم القــادر بخبرته وحكمته على 
الســير بالكويت نحو التقدم واالزدهار في جميع املجاالت 

وملا فيه خير البالد والعباد بإذن اهللا تعالى.
حزن عميق

كما وعبر املواطن منذر الشمري عن حزنه العميق بوفاة 
صاحب الســمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد، رحمه 
اهللا، مقدمــا تعازيه لصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 

األحمد وللشعب الكويتي.
وقال الشــمري إن االمير الراحل شخصية مميزة في كل 
اجلوانب االقتصادية واملالية والسياسية، كان له اثر كبير 
في تنمية الوطن فقاد الســفينة بكل ثقة واجنز الكثير من 
املنجــزات واألعمال التي يشــهد له بها اجلميــع، والتاريخ 
يوثق كل مواقفه النبيلة السياسية واإلنسانية وعلى جميع 

االصعدة، رحمه اهللا واسكنه فسيح جناته. 
في الســياق ذاته، قال املواطن سلمان الرشيدي: نعزي 
انفسنا والكويت والشعوب العربية والعاملية بوفاة «والد 
اجلميع» صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، مؤكدا 
ان رحيل ســموه خســارة كبيرة للجميع، واحلمد هللا رب 
العاملني على قضائه وقدره ونســأل اهللا عز وجل ان يرحم 

فقيدنا ويسكنه الفردوس األعلى من اجلنة. 
واضاف الرشــيدي:عوضنا وعزاؤنا فــي تولي صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف االحمد مقاليد احلكم، واقول له 
الــى االمام ونحن معك جعلك اهللا خير خلف خلير ســلف 

وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم.
مصاب كبير

من جهته، أعرب املواطن عادل ســالم عن احلزن الشديد 
لرحيل فقيد البالد، قائال: ان وفاة سموه مصاب كبير لألمتني 
العربية واالســالمية واحلمد هللا وال اعتــراض على قدره، 
متوجهــا بالتعازي الى مقام حضرة صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف االحمد، متمنيا له طول العمر وموفور الصحة 
والعافية حتى يكمل مسيرة النهضة التي قادها سمو األمير 

الراحل الشيخ صباح االحمد. 
بدوره، تقدم املواطن جمال العامر بالتعازي الهل الكويت 
في وفاة «قائد اإلنسانية»، واننا نبايع صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف االحمد على السمع والطاعة، الفتا الى ان سموه 

خير خلف خلير سلف. 
كما تقدم املواطن حزام بخالص املواساة إلى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف االحمد وألسرة الصباح الكرام 
وإلــى الشــعب الكويتي في هذا املصــاب اجللل الذي احزن 
اجلميع، داعيا اهللا العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها 

وشعبها من كل مكروه. 
من ناحيته قال طالل الدهام: نبايع صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف االحمد على السمع والطاعة، متمنيا ان تواصل 
الكويت مســيرة التطــور واالزدهار خــالل املرحلة املقبلة 

لترتقي إلى مصاف الدول املتقدمة.
فخر واعتزاز

كذلك تقدم اخلبير البيئي واملدير العام لشركة «كونيكس 
لتنظيــم املعارض واملؤمترات والتدريب - الكويت» جمال 
عمران بأحر التعازي القلبية إلى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وإلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى جميع 
أبناء شعب الكويت واألمة العربية واإلسالمية بوفاة فقيد 
اإلنسانية األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا.

وأكد عمران أن سموه رحمه اهللا كان محبوبا من شعبه 
ومن جميــع املقيمني على هــذه األرض الطيبة، وكذلك في 
املنطقة والعالم أجمع مبا قدمه الفقيد من أعمال خير ومبادرات 
كرمية ومحفزة على البذل وعمل اخلير، فوصلت املساعدات 
الكويتية جميع بلدان العالم التي تعرضت للكوارث واألزمات 
على اختالف أنواعها، فكان سموه دائما من أوائل املبادرين 
مبد يد العون واملساعدة من منطلق إنساني خالص، فشكل 
لقب أمير اإلنسانية فخرا واعتزازا للكويتيني والعرب عموما، 
كما أن تســمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني كانت محط 
إعجاب وتقدير للجميع وتأكيد على ما في هذا البلد الطيب 

من خير وإنسانية.
ومتنى عمران لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، أن يسدد املولى تعالى خطاه نحو اخلير 

ملا فيه صالح البالد والعباد.
كذلك التقت «األنباء» عددا من املواطنني واملقيمني الذين 
عبروا بالدموع أطفاال وكبارا عن حزنهم لرحيل أمير االنسانية 
الشــيخ صباح االحمد، رحمه اهللا واســكنه فسيح جناته، 
مستذكرين مواقفه اجلليلة وبصماته في رفع اسم الكويت 
فــي محافل دوليــة عديدة، مبايعني صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف االحمد، حفظــه اهللا ورعــاه، بصوت واحد 
«ســمعا وطاعة»، مؤكدين انه خير خلف خلير سلف. فقال 
محمود خميس: أعزي الشعب الكويتي واحلكومة الكويتية 
بوفاة الشــيخ صباح االحمد، رحمه اهللا وأســكنه فســيح 
جناته، مؤكدا ان صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
خير خلف خلير سلف لتكون الكويت بأمان، وليحفظ اهللا 

الكويت من كل مكروه.
أما حســني بن شــمالن، فقال: نعزي انفســنا والشــعب 
الكويتــي واالمة العربية واالســالمية بوفــاة أمير الكويت 
واالنسانية وامير العرب الشيخ صباح االحمد، رحمه اهللا، 
ونقول: «عوضنا في خليفته صاحب الســمو األمير الشيخ 

نواف االحمد وهو نعم االخ والعضيد».
بــدوره، قال محمد العنزي: «نعزي انفســنا والشــعب 
الكويتي عامة واالمتني العربية واالسالمية في وفاة وفقدان 
احد رموز الكويت األمير الراحل الشيخ صباح االحمد، رحمه 
اهللا، فالكويت فقدت احد الرموز الكبار الذي عبر بها الى بر 
االمان ونســأل اهللا ســبحانه وتعالى ان يتغمده في واسع 
رحمته، ونبايع صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، ونسأل اهللا سبحانه وتعالى له السداد 
وأن يرزقــه البطانة الصاحلة التــي تعينه على طاعة اهللا 
ســبحانه وتعالى فينا وفي الشعب الكويتي قاطبة ونسأل 

اهللا سبحانه وتعالى ان مين علينا باالمن واالمان».
كما عزت ام ســارة الشــعب الكويتي واحلكومة وأكدت 
ان مصابنا جلل بفقيدنا الغالي، رحمه اهللا واسكنه فسيح 
جناته ونبايع «ابونا نواف» واهللا يرزقه البطانة الصاحلة 

ويحفظه من كل سوء.
أما سارة والتي تارة تتكلم بلسانها وتارة تتكلم بدموعها 
واحلزن ينتابها، فقالــت «اهللا يرحمك بابا صباح» وقالت: 

«نقولك بابا نواف سمعا وطاعة».
كما حتدث متيم التميمي قائال: «نعزي انفسنا وآل الصباح 
واهل الكويت كلهم بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد، طيب اهللا ثراه، ونبارك 
لصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف االحمــد، خير خلف 
خلير سلف وندعو اهللا أن يعينيه على حمل االمانة وعظم 
اهللا اجركــم جميعا واهللا يوفقكم لصالــح االمة وللكويت 

والهل الكويت».
وقال عبدالرحمن العتيبي: «بالنسبة للمصاب اجللل فإننا 
نعزي أنفسنا وشعب الكويت والوافدين وهذه سنة احلياة 
واهللا يرحمه وكلنا ثقة بصاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد، فهو خير خلف خلير سلف».
كما عبر ســالم بركات عن حزنــه قائال: «نعزي الكويت 
حكومة وشعبا بوفاة املرحوم االمير الشيخ صباح االحمد، 
ونعزي انفســنا وآل الصبــاح والشــعب الكويتي ونبايع 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف االحمد، واهللا يوفقه». 
كذلك قال خليل كمال: «نعزي أنفسنا وجميع أبناء الشعب 
الكويتي والعالم برحيل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد، رحمه اهللا، الرجل االنساني والسياسي والذي كانت 
له بصمة ورفع اســم الكويت في محافل دولية كثيرة وان 
يغمد روحه اجلنة، كما نبارك لصاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد ونبايعه على السمع والطاعة».
بدوره، قال علي حسن: «هذا املصاب اجللل في كل بيت 
وهذه خســارة كبيرة لهــذا االب احلنون امير االنســانية، 
حيث ان كل البشــرية بكت على الشيخ صباح ونسأل اهللا 
ان يتغمد روحه اجلنة، ونحن نبايع صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، ونقول له: عظم اهللا اجرك ونحن معك 
على احللوة واملرة، وستبقى الكويت بحفظ وامان برعاية 

الرحمن في ظل حكامها».
أما هاجر البلوشي، فقالت: «كنت امتنى ان يكون اخلبر 
اشــاعة، لكن االعمار بيد اهللا ســبحانه وتعالى، عظم اهللا 
اجركــم يا اهل الكويت وآل الصباح، ابونا كلنا راح ونقول 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد: نحن نبايعك وعلى 
العهد باقون.. سمعا وطاعة وانت خير خلف خلير سلف».

وقال صالح املسباح، «باسمي وباسم عائلتي نعزي أسرة 
آل الصباح بوفاة اميرنا ووالدنا الشيخ صباح االحمد، رحمه 
اهللا واسكنه فسيح جناته وانا هللا وانا اليه راجعون، ونبايع 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، ونقول لسموه: 

سمعا وطاعة وانت خير خلف خلير سلف».

ً أشادوا بتاريخ سموه احلافل بالنجاح وباملبادرات التي قدمها سياسياً وإنسانيا

أبو رقبة: أيادي أمير اإلنسانية وصلت العالم 
ودعاؤنا لصاحب السمو باخلير في حمل األمانة

عبر الشيخان مطلق عمر أبورقبة ومحسن عمر أبورقبة 
عن أحر التعازي واملواساة القلبية إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، وإلى أسرة آل الصباح 
الكرام وإلى جميع أبناء الشــعب الكويتي الكرام واألمتني 
العربية واإلســالمية بوفاة أمير اإلنسانية صاحب السمو 

الشيخ صباح األحمد، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جنانه.
وقاال إن هذا املصاب اجللل شمل اجلميع داخل الكويت 
وخارجهــا، ففقيدنا الغالي كان مثاال للعطاء واإلنســانية 
وإغاثة امللهوفني ومساعدة املنكوبني في جميع بقاع الدنيا، 
ووصلت أيادي ســموه البيضاء إلى جميع احملتاجني في 

البالد التي تعرضت للكوارث واألزمات واحلروب، كما قاد 
بحكمته وديبلوماسيته سفينة الكويت إلى بر األمان رغم 
الظروف التي تشهدها املنطقة ويعاني منها العالم وجنبها 

الكثير من املخاطر.
وأكد مطلق وعمر أبو رقبة مبايعتهما بالسمع والطاعة 
لصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، وثقتهما مبقدرة سموه على قيادة البالد وحتقيق 
املنجزات ملا يتمتع به من محبة الشعب وخلبرته الكبيرة، 
داعني اهللا تعالى أن يعينه على حمل هذه األمانة وأن يوفقه 

ويسدد خطاه للخير دائما.

يوسف غامن - محمد راتب - ندى ابو نصر - عبداهللا الراكان ـ مليس بالل

ملشاهدة الڤيديو



اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
37 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

سفراء لـ «األنباء»: الراحل قائد عظيم ومدرسة في احلكمة والديبلوماسية
أسامة دياب

أعــرب عدد من الســفراء املعتمدين لدى 
البالد عن خالص تعازيهم للكويت حكومة 
وشــعبا في وفاة املغفور له بإذن اهللا سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، داعني املولى عز 
وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته.
وشدد السفراء على أن رحيل سموه يشكل 
خسارة كبيرة للعالم كله وليس فقط العاملني 
العربي واإلســالمي، فلقد كان ســموه قائدا 
عظيما ومدرسة في احلكمة والديبلوماسية.

في البداية قالت سفارة روسيا االحتادية 
لدى البــالد نتقدم بأحر التعــازي في وفاة 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد رجل الدولة 
العظيــم والوطني الذي كــرس حياته كلها 

خلدمة وحماية مصالح الكويت وشعبها.
وتابعــت الســفارةـ  فــي بيــان حصلت 
«األنباء» على نسخة منه أن العالم كله اعترف 
بسموه كقائد إنساني ووسيط حكيم معروف 
في جميع أنحاء الشرق األوسط والعالم لكرمه 

الالمتناهي ونهجه املتوازن جتاه الشــؤون 
اإلقليمية والدولية املعقدة، وألنه أيضا صديق 
حقيقي لروسيا، فقد ساهم شخصيا في زيادة 
تعزيز العالقات الثنائية بني بلدينا واجلمع 
بني شعبي روسيا والكويت، ونتقدم بخالص 
مواساتنا العميقة إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وأسرة آل الصباح وجميع 
أبناء الشعب الكويتي، وسيبقى الشيخ صباح 

معنا وفي قلوبنا.
بدوره، قال سفير جمهورية السودان لدى 
البــالد عبداملنعم أحمد األمني: باألصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن أعضاء بعثة السودان في 
الكويت نشاطر احلكومة والشعب الكويتي 
األحزان في وفاة «أمير اإلنســانية» ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ونبتهل 
إلــى املولى عز وجــل أن يتقبله ويســكنه 
فســيح جناته في عليني مع الصديقني، وإذ 
نشاطر الشعب الكويتي في حزنه ومصابه 
اجللل فإننا ننعى في الفقيد الراحل الزعامة 
التاريخية واحملبة واإلنســانية وســيذكره 
التاريخ رجال عظيما بإجنازاته احلكيمة في 

مجال الديبلوماسية العاملية، فقد عاش جل 
حياته باذال خيره وعطائه وخبرته للســلم 
واألمن الدوليني، قدوة في التواضع واألخالق 
والوفــاء، منارة احلكمــة وذو رأي صائب، 
داعيا للســالم والتسامح والعيش املشترك 

بني الشعوب.
وأعلن تنكيس العلم بسفارة جمهورية 
السودان وتعطيل العمل بالسفارة ملدة ثالثة 
أيــام اعتبارا مــن 29/9/2020، إنا هللا وإنا 

إليه راجعون.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية الصومال 
الفيدرالية لــدى البالد عبداهللا محمد اودوا 
عن خالص تعازيه قائال: باألصالة عن نفسي 
ونيابة عن اعضاء سفارة جمهورية الصومال 
الفيدرالية واجلالية الصومالية في الكويت 
أتقــدم بخالــص التعازي القلبيــة للكويت 
الشقيقة حكومة وشعبا في مصابهم اجللل 
بوفاة امير االنسانية ووالدها البار املغفور 
له بإذن اهللا تعالى سمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح االحمد، ســائلني املولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته مع االبرار والصديقني ويجزيه خير 
جزاء على ما قدمه من اعمال جليلة لوطنه 
وشعبه وأمته العربية وأن يلهم األمة العربية 
واإلسالمية الصبر والسلوان في هذا املصاب 

اجللل.
وفي السياق ذاته، قالت سفارة املكسيك 
لدى البالد: نتقدم بالنيابة عن املكسيك قيادة 
وحكومة وشعبا، إلى الشعب الكويتي الصديق 
بخالص التعــازي القلبية لوفاة املغفور له 
سمو األمير الراحل الذي كانت له دوما أيادي 
بيضاء على اإلنسانية جمعاء وستظل أعماله 
خالدة في ذاكرة وقلوب الشعب املكسيكي.

وأضافت الســفارة في بيان لها حصلت 
«األنباء» على نســخة منه: يشارك الشعب 
املكســيكي بالدعاء لسمو األمير وألسرة آل 
الصباح الكرام ولسائر الكويت الصديقة، وال 
جند الكلمات التي تعبر عما احدثه خبر الوفاة 
من صدى على املنطقة فقد كان الفقيد بطال 
حقيقيا لإلنسانية وستظل ذكراه وإجنازاته 
تعطر ضمائر الشعوب، نشاطركم األحزان 

واآلالم على فراق سموه.

«عاش حياته باذالً للخير وسّخر خبرته في حتقيق السلم واألمن الدوليني»

ترجل الفارس

رابطة الصداقة
الكويتية - اإليرانية

تنعى «قائد اإلنسانية»

فيصل الهاجري:
رحم اهللا «زعيم اإلنسانية»

ترجل الفارس العظيم، القائد احلكيم السياسي 
احملنك، رجل الديبلوماسية األول، خسارة كبيرة 
لألمتني العربية واإلسالمية، لقد ترك الفقيد تاريخا 
حافال باإلجنازات طوال حياته، فمنذ صغر سنه 
كان فذا وفريدا من نوعه على مستوى األجيال، 
وبهمته أصبحت الكويت منارة للسالم وتشهد 
بصمــات ما خلفته من وفاء وعطاء لهذا الوطن 
اجلميل، فقد حصل على لقب القائد اإلنســاني، 

تتويج غير مسبوق في تاريخ اإلنسانية. 

وداعًا جلنة اخللد أميرنا الغالي

فقدنا صباح وعل راس العوض نواف

شيوخ الكويت اللي طوال ميانيها

صباح السياسة داهية عرف من عراف

تهابه دول وان قال كلمة صدق فيها

شيوخ الصباح وخير األخالف لألسالف

وعسى اهللا يعز الدار ويعز راعيها

 الشاعر/ سعد بن عميان العجمي

أعربت رابطة الصداقة الكويتية - اإليرانية 
عن بالغ احلزن بوفاة سمو األمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد. وقالت الرابطة في بيان لها: 
بقلــوب مؤمنة بقضــاء اهللا وقدره، ينعى 
ببالغ احلزن واألســى رئيس وأعضاء رابطة 
الصداقة الكويتيــة - اإليرانية فقيد الكويت 
واألمة العربية واإلسالمية املغفور له بإذن اهللا 
تعالى والدنا وقائدنا أمير اإلنسانية املغفور 
له سمو الشيخ صباح األحمد رحمة اهللا عليه.
وتتقدم الرابطة من صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وعموم آل الصباح الكرام 
والشــعب الكويتي الوفي واألمتــني العربية 
واإلسالمية بخالص العزاء. سائلني املولى عّز 
وجّل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الحــل للدراســات  أعــرب رئيــس مركــز 
االستراتيجية فيصل الهاجري عن بالغ حزنه 
لوفاة سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 

رحمه اهللا.
وقال الهاجري في بيان صحافي ان رحيل «قائد 
اإلنسانية» خسارة للكويت والعرب والمسلمين 
والعالــم أجمع، لقد اجتمــع على حبه القاصي 
والدانــي لما تمتع به مــن رؤية ثاقبة في عالم 
السياسة، فكان له دور عظيم في نهضة بالده، 
وكان أيضا له بصمات واضحة في حل العديد 
من المشــاكل العربية والدولية، ومنها ترؤسه 
اللجنة الثالثية العربية لحل مشكلة النزاع بين 
الحركات المسلحة في لبنان وفلسطين وموقفه 
الواضح والصريح في دعم القضية الفلسطينية 
في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، 
رافضا بكل معاني التعبير أي تطبيع كان شكله، 
سواء كان مباشرا أو غير مباشر، ورفضه الدائم 
إقامة أي عالقات كانت مع االسرائيليين، داعما كل 
الجهود بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وتابع الهاجري: مما ال شــك فيه، فقد كانت 
للقائــد الراحــل أدور كثيرة عربيــا واقليميا، 
ومنها التدخل المباشر وحل النزاع بين اليمن 
الشمالي والجنوبي في سبعينيات القرن الماضي 
ووساطته اثناء الحرب بين العراق وإيران التي 
كان لها دور مثمر وايجابي ووقف الخالف بين 
باكستان وبنغالديش ووساطته في رأب الصدع 
نحو الخالف الخليجي األخير بين األشقاء وتهدئة 
الوضع وعدم تطوره، ودوره الكبير في المؤتمر 
الذي استضافته الكويت إلعادة إعمار العراق بعد 
الحرب على اإلرهاب عام ٢٠١٨ ومحافظته على 
الدور المتوازن اقليميا، كما كان ســموه العبا 
رئيسيا في استقرار الكثير من دول العالم، فقد 
استحق ان يكون أميرا لإلنسانية ألفعاله الجليلة 

والبناءة، جعلها اهللا خالصة لوجهه تعالى.
وزاد: ونحــن اليــوم إذ نترحــم على األمير 
الراحل، فإننا نهنئ أنفسنا بتسلم صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف االحمــد مقاليد الحكم في 
البالد، فهو خير خلف لخير سلف، متمنين أن 
يسدد اهللا خطاه وأن يرزقه البطانة الصالحة 
التي تعينه على تحمل المسؤولية، ومتفائلون 
بأن سموه سيكون شوكة في عيون الفاسدين 
وسيفا في نصرة الحق ونهضة البلد والعناية 
بمتطلبــات المواطنيــن وخصوصــا في مجال 
المعيشة والوظائف والتعليم واإلسكان، والحث 
علــى احتــرام المواطنيــن لبعضهــم البعض 
والمســاواة بيــن الجميع، والمرحلــة المقبلة 
ســتكون كما كانت في عهــد المغفور له األمير 
الراحل، وســتكون أيضا أفضل حــاال في عهد 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف االحمد، رجل 
الورع والتقوى والتســامح والطيبة، المحافظ 
على صــالة الجماعة في المســجد، وفقك اهللا 
وأعانك على هذه المسؤولية العظيمة أمام اهللا 

أوال ثم الشعب.

مختارون لـ «األنباء»: فقدنا والدًا ورجل دولة من الصعب تعويضه
فرج ناصر

تقــدم عدد من املختارين 
بخالص العزاء الى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمــد وأســرة آل الصباح 
الكويتي واألمتني  والشعب 
العربية واالسالمية والعالم 
أجمع في وفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
«قائد اإلنسانية»، مؤكدين ان 
رحيله خســارة كبيرة ومن 
الصعب تعويضه، داعني اهللا 
ان يوفق صاحب السمو األمير 
ملا فيه خيــر البالد والعباد 
والســير على خطى ســلفه 
النهضــة  وإكمــال مســيرة 
والبناء، اســتنادا ملا يتمتع 
به مــن خبرة فــي املناصب 
السياسية التي تقلدها على 

مر االعوام في البالد. 
فــي البداية، قــال مختار 
منطقة تيماء خالد دميثير: 
نســأل اهللا ان يغفر لوالدنا 
ســمو االمير الراحل الشيخ 
صبــاح االحمــد ويتغمــده 
بواسع رحمته، انه ولي ذلك 
والقادر عليه، مشيرا إلى ان 
سموه كان سياسيا فريدا من 
الطراز االول وتقلد الكثير من 
املناسب ويعتبر رجل دولة 

صعب تعويضه. 
أتقدم  وأضاف دميثيــر، 
بخالص التهاني والتبريكات 
إلــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف االحمد مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، ونسأل 
اهللا ان يعينــه علــى حمــل 
االمانــة ويجعله خير خلف 

خلير سلف. 
مــن جانبه، قــال مختار 
منطقة الدوحة ناصر الهبيدة: 
عظم اهللا أجر صاحب السمو 
األمير واحلكومة والشــعب 
الكويتي بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد، 
اسكنه اهللا الفردوس االعلى 

من اجلنة. 
الهبيــدة: نبارك  وتابــع 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمــد تولي مقاليد 
احلكم فهو رجل دولة يعتز 
به اجلميع، ونســأل اهللا ان 
يلبسه ثوب الصحة والعافية، 
ويرزقــه البطانة الصاحلة، 
ونحن كشعب سنمد يد العون 
لســموه فهو والــد اجلميع 
وســيكمل مســيرة األميــر 
الراحــل في تطــور ونهضة 
الكويت التــي حتتل موقعا 
استراتيجيا مميزا بني بلدان 

العالم. 
ربان السفينة

بدوره، قال مختار منطقة 
سلوى فايز احلماد ان الكويت 
فقدت ربان الســفينة القائد 
احلكيم والسياسي البارز في 
املنطقة والعالم، والذي أجمع 
العالم علــى حكمته وعقله، 
انفســنا والشــعب  ونعزي 
وجميع دول املنطقة في هذا 

املصاب اجللل. 
اننــا  احلمــاد  وذكــر 
محظوظــون الن مــن يكمل 
مسيرته هو شقيقه صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد والذي يتمتع مبحبة 
عارمة من الناس ونتشرف 
بحب اسرة آل الصباح التي 
حكمتنــا منذ قــرون، لذلك 
فنحــن نديــن لهــا باحملبة 

الكبيرة. 
من جهتــه، قــال مختار 
هــادي  العبدلــي  منطقــة 
احلصني: نعزي انفسنا بوفاة 
ســمو األمير الشيخ صباح 
االحمد الذي رحل الى جوار 

خــالل الفتــرة املقبلة حتى 
تتقدم الكويت على املستوى 

احمللي او العاملي.
القيروان  وأعرب مختار 
صبــاح العنتري عــن بالغ 
حزنه وعميق اسفه لرحيل 
ســمو األمير الراحل الشيخ 
صبــاح االحمد، ســائال اهللا 
ان يســكنه فســيح جناته، 
الفتا الى ان رحيله خسارة 
كبيرة ليــس للكويت وإمنا 
على املستوى العربي والعاملي 
فقد نذر نفسه خلدمة القضايا 
العربية والعاملية، وخير دليل 
على ذلك منحــه لقب «قائد 

اإلنسانية». 
ومتنى من املولى عز وجل 
ان يحفــظ صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف االحمد 
ويســدد خطاه فهــو قيادي 
من الطــراز االول، والكويت 
ســترتقي الى االفضل خالل 

فترة حكمه خاصة.
وفــي الســياق ذاته، قال 
مختار منطقة عبداهللا املبارك 
فهــد البذال: نعزي الشــعب 
الكويتي بوفاة قائد مسيرتنا 
واميرنا الراحل سمو الشيخ 
الــذي فقدته  صباح االحمد 
االمــة العربية واالســالمية 
والعالــم بشــكل عــام، فهو 

علــى الفقيــد الكبيــر، حقا 
انها خســارة كبيــرة فقدنا 
االب واالنســان، رحمه اهللا 
وأسكنه فسيح اجلنات، فقد 
كان مبنزلــة الوالد واحلاكم 

لشعبه وامته.
رفع احلربي أسمى آيات 
التهانــي والتبريــكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف االحمد مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم، راجيا من اهللا 
ان ميد ســموه بالعمر املديد 
الســديد والعمــل  والقــول 

الصالح الرشيد. 
النهضة  وأعرب مختــار 
حمود السليماني عن صدمته 
بسماع نبأ وفاة سمو االمير 
الراحل الشيخ صباح االحمد، 
معتبــرا ان اخلبر زلزال هز 
العالم بأكمله، فقد خســرنا 
رجــل دولة يتميــز بجميع 
السمات القيادية، ونقول انا 
هللا وانا اليه راجعون والى 
جنات اخللد يا والدنا واميرنا 

الغالي. 
وهنأ السليماني صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم، مشيرا الى ان سموه 
ســيقود الكويــت الــى بــر 
االمان خاصة انه رجل دولة 

رجل السياسة املخضرم الذي 
اخذ على عاتقه رأب الصدع 

العربي.
وال نقــول إال مــا يرضي 
ربنا ونسأل اهللا له الرحمة 
واملغفرة، وان يوفق صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد فــي املرحلة املقبلة، 
خاصة انــه يتمتــع بخبرة 
سياســية كبيرة خالل فتره 
عملــه بالعديد مــن املواقع 

الهامة في الكويت. 
أما مختار منطقة الصبية 
مشعل الرشيدي فدعا اهللا ان 
يرحم اميرنا الراحل ســمو 
الشــيخ صبــاح االحمد وان 
يجعل قبره روضة من رياض 
اجلنــة، مضيفا، فقدنا رجل 
سياســة من الطــراز االول، 
فقدنا املعلــم والوالد وربان 
الســفينة، وندعــو اهللا ان 
يطول بعمر صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وان يكــون ذخــرا للوطــن 
وان يعينــه اهللا على حتمل 

املسؤولية. 
مصاب جلل 

وقــال مختــار منطقــة 
العيــون ملــوح احلربــي: 
مصابنا كبير وحزننا اشــد 

من الطراز االول وسياســي 
مخضــرم تقلــد العديد من 
املناصب خالل فترات حياته. 
أما مختــار القصر خالد 
احلجاج فقال: نسأل اهللا ان 
يرحم ويغفر لســمو األمير 
الشــيخ صباح االحمد الذي 
رحل عن دنيانا تاركا خلفه 
إرثا هائال من العمل اخليري 
واالنساني، فقد فقدنا رجل 
دولة وسياســة، رحمه اهللا 
واســكنه فســيح جناتــه، 
مشيرا الى ان صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ســيكون خير خلــف خلير 
سلف وسيكمل مسيرة األمير 
الراحل في نهضــة الكويت 

للمرحلة القادمة. 
كما نعى مختــار النعيم 
طالل القحص ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه، مشــيرا الى 
ان وفاتــه كانــت فاجعــة، 
وخبــر حزيــن تلقيناه لكن 
فــي النهايــة هــذا قــدر رب 
العاملني، ونقــول الى رحمة 
اهللا يا والدنا وقائدنا.  وتابع: 
نبارك لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف االحمد توليه 
مقاليد احلكم ونقول له سمعا 

وطاعة يا صاحب السمو.

«عزاؤنا أن الكويت في يد مخلصة بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد»

ربه بعد مسيرة عطاء وكفاح 
دامــت ألكثر من نصف قرن 
كان فيها احلاكم والسياسي 

والوالد والقائد. 
ورفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد مبناسبة توليه مقاليد 
احلكــم، متمنيا مــن املولى 
القديــر ان يحفظــه خلدمة 

بلدنا العزيز. 
حل اخلالفات 

وفــي الســياق ذاته، قال 
مختار الرقعي سالم القريني 
ان ســمو األمير الراحل بذل 
الغالــي والنفيــس وســخر 
حياته من اجل شعبه وأمته 
العربية واالسالمية واخذ على 
عاتقه حل القضايا العربية 
واملساهمة في حل اخلالفات 

بني الدول. 
وتابع: نبــارك لصاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
االحمد توليه مقاليد احلكم، 
ونأمل ان تشهد فترة حكمه 
كل االزدهار والرقي خاصة 
اننا عرفنا ســموه واألسرة 
احلاكمة منذ املؤسس االول 
حتى يومنا هذا، داعيا اجلميع 
الى مد يــد العون للحكومة 
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أمير 
املبادئ

مفرح الشمري - عبداحلميد اخلطيب
بشار جاسم - أميرة عزام - سماح جمال

ياسر العيلة - خلود أبواملجد - دالل العياف

إلــى  التعــازي تصــل  مازالــت 
«األنباء» من أهل الفن واإلعالم في 
الكويت واخلليــج والوطن العربي 
معبرة عن بالغ احلزن برحيل سمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
«أمير املبادئ»، وذلك بعض منها في 

السطور التالية:

عالء اجلابر: داعم للثقافة والفن

عبداهللا عبدالرسول: قائد فذ

غازي حسني: صاحب نفس أبية 

سعيد سالم: أبو اإلنسانيةعلي العلي: كبير بأفعاله 

نسرين طافش: أمير العطاء

وائل جسار: مصاب أليم

نيقوال معوض: خسارة كبيرة

إلسي فرنيني: رمز وقدوة

عبدالرحمن الدين: الوجه احلضاري 

منير الزعبي: القلب الكبير 

عواطف البدر: ربان السفينة 

ناشي احلربي: قائد الديبلوماسية 

أحمد املقلة: خصال حميدة

عيسى دشتي: علينا توثيق ما لم 
يتم توثيقه من إجنازات سموه

إلى جانــب الكثير من املهام الكبيــرة التي توالها الراحل 
الشــيح صباح األحمد، فإن املثقفني واألدبــاء والفنانني في 
الكويت يربطون اسمه بالثقافة والفن بشكل مباشر، فالراحل 
كان له عالقة وطيدة باملجال الثقافي والفني، وأول من أنشــأ 
مركز الفنون الشــعبية، والراسم األول ملسار أشهر مطبوعة 
عربية «مجلة العربي»، فحني كان مديرا للمطبوعات والنشــر 
كلف حينذاك األديب الراحل أحمد الســقاف بتنفيذ مشروع 
املجلة. كما أن ســموه رحمه اهللا أول من أرسى ثوابت وزارة 
اإلعالم كونه أول وزير لها، وكان وراء بدء احلركة املسرحية 
احلقيقية حني ســاند خطوات الراحل حمد الرجيب وســعيه 
الستدعاء الراحل زكي طليمات وبدء احلركة املسرحية احلقيقية 
والتي أثمرت عن إنشاء املعهد العالي للفنون املسرحية، تعزية 
من القلب لكل أهل الكويت بهذا املصاب اجللل، ووداعا لرجل 
نبيل لم تفارق االبتسامة شفتيه رغم كل املهام واملصاعب التي 

واجهت الكويت على مر السنوات.

إننا برحيل سمو الشيخ صباح األحمد، نودع قائدا فذا، 
نافذ البصيرة دائم التحلي باالعتدال واحلكمة وســباقا 
إلى لّم الشــمل ورأب الصدع وغيورا على وحدة الوطن 
العزيز واألمتني العربية واإلســالمية، وكان قائدا اتسم 
ببعــد النظر وكــرس حياته خلدمة وطنــه والدعوة إلى 
احلــوار ووحدة الصف وفقدنا برحيله قائدا اســتثنائيا 

وأميرا لإلنسانية.

أشــارك زمالئي وإخوانــي الفنانني والشــعب الكويتي في 
هــذا املصاب اجللل، ودعت الكويت واخلليج واألمتني العربية 
واإلسالمية رجل اإلنسانية، والوالد احلنون، صاحب االبتسامة 
النقيــة، والنفس االبية، رجال اســتطاع بحكمتــه وخبرته أن 
يجنب بالده واملنطقة الكثير من املشكالت التي املت بها وسعى 
جاهدا لرفعة شعبه ووطنه لذلك سكن القلوب، مهما أقول من 
كلمات فهي قليلة في حق سموه، فاللسان يعجز أمام تاريخه 
احلافل بالكثير من اإلجنازات، فإلى جنات اخللد يا أبا ناصر.

األحاســيس مختلطة في هذا املوقف العصيب، لكن نعزي 
أنفســنا والعالم االسالمي واألمة العربية والعالم أجمع لوفاة 
ســمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، اليوم السالم فقد احد 
صناعة، والديبلوماســية فقدت عميدهــا، واحلكمة فقدت احد 
اكبــر رجالها، الشــيخ صبــاح رحمه اهللا رجل كبيــر بأفعاله 
وعظيم بإنســانيته، وهو احد بنــاة الكويت احلديثة، حرص 

على تطورها، وان تتبوأ مكانة كبيرة بني األمم. 

 أعزي نفســي واعزي شــعب الكويــت وآل الصباح الكرام 
في فقيد اإلنســانية املغفور له بإذن اهللا ســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أبونا كلنا، أبو شــعب اإلمارات وشعب الكويت، 
أبو اإلنسانية، نحن فقدنا ابا عزيزا حنونا لكن هذا أمر املولى 

عز وجل، العزاء لنا ولكم يا أهل الكويت.

تعازينا احلارة لشعب الكويت الشقيق بفقدان أمير اإلنسانية 
سمو الشيخ صباح األحمد الصباح الذي عرف بإنسانيته وحبه 
للسالم والعطاء ومســيرته حافلة بالتطور واالزدهار للكويت، 

نسأل اهللا أن يتغمده بواسع رحمته في جنان اخللد.

أعزي الشــعب الكويتــي احلبيب على هذا املصــاب األليم، 
رحم اهللا أمير الكويت الشيخ صباح صاحب األيادي البيضاء.

خالص التعازي للشعب الكويتي احلبيب في وفاة أمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد.. خسارة كبيرة للوطن العربي كله.

تعازينا احلارة ألهل الكويت األعزاء بفقيدهم الغالي سمو 
األمير صباح أحمد اجلابر الصباح رحمه اهللا، كان رمزا وقدوة 

لإلنسانية واحلكمة والعطاء، وسالم لروحه الطيبة.

مشــاعر صعبة ال ميكن وصفها، خليط من احلزن واليتم 
والفقدان، حيث إن األمير الراحل لم يكن رئيسا أو حاكما أو أميرا 
فحسب بل كان أبا للجميع.. على مدى أكثر من ٧ عقود ساهم في 
تشكيل الوجه احلضاري السياسي للكويت، وها نحن ننهل من 
خيرات حكمته وحنكته حتى اآلن. برحيله خسرت الكويت قائدا 
حكيما وأبا حنونا، رحمه اهللا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

 أعزي نفســي ووطني احلبيب سورية في غياب شمس 
الكويت أمير اإلنسانية الشيخ صباح األحمد، صاحب األيادي 
البيضاء والقلب الكبير الذي كان ســندا لوطني في الرخاء 
والشــدة، أعزي الكويت على خســارتها حكيما من حكماء 

العصر، رحمه اهللا وعوضه اجلنةا.

الكويت برحيل ســمو الشــيخ صباح األحمد فقدت ربان 
ســفينتها الذي لطاملا قاد البالد إلى براألمان في ظل املتغيرات 
التي حتدث حولنا، أميرنــا الراحل له بصمات واضحة في كل 
شــيء، في االعالم واحلركة الفنية الكويتية واحلركة الثقافية 
واألدبية، وكان داعما كبيرا لهذه احلركات التي تبوأت الكويت 
من خاللها أرقــى املناصب عربيا وعامليا، اهللا يرحمه ويغفر له 

ويدخله فسيح جناته واهللا يصبرنا على فراقه.

اإلنسانية فقدت رمزها والديبلوماسية فقدت قائدها برحيل 
أميرنا الغالي الشيخ صباح األحمد الذي يعتبر قامة دولية 
ورمزا عامليا في مجال العمل السياســي واإلنساني، ومهما 
نقول عنه من كلمات لن نوفيه حقه، اهللا يرحمه ويغفرله 

ويدخله فسيح جناته.

برحيل ســمو األمير صباح األحمد فقدت اإلنسانية أحد 
أهم رموزها في وقتنا احلاضر، الراحل الكبير لم يكن مجرد 
حاكم للكويت بل أب سكن بروحه احلانية وجدان كل مواطن 
ومقيم فيها، وقد كان خلصاله احلميدة أثر جميل جتاوز حدود 
الكويت ليمتد عبر اخلليج بشكل خاص والوطن العربي والعالم 

بشكل عام.

حزننا شديد لوفاة الراحل سمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وكان اخلبــر مؤلــم لكل من عاصر هذا الرجــل احلكيم، ولكل 
مواطن شريف على هذه األرض، فاخلبر مفجع ومحزن للعالم 
كله، هو عميد الديبلوماسية والقائد احلكيم والذي كان معروفا 
عنه العمل اإلنساني منذ صغره وبدايات عمله باحلكومة، كان 

همه رفع اسم الكويت وإبراز كل ما هو جميل ومبهر فيها.
كان ســموه الداعم واملشــجع للشــباب الكويتي مبختلف 
تخصصاته، وأتكلم عن نفســي كمؤرخ وباحث في العالقات 
الكويتية - البريطانية، فمع كل كتاب لي كنت ارســل نسخه 
لسموه وكانت تصلني رسائل مشجعة وفيها دعم إلبراز وجه 

الكويت املشرف واملشرق، لقد فقدنا والد البيت الكبير.
وعلينا كباحثني ومؤرخني ومحبني للتاريخ في توثيق ما 
لــم يتم توثيقه من إجنازات ســموه، وندعو اهللا عز وجل أن 

يغفر له ويحشره مع األنبياء والصاحلني.

أصالة: والد اجلميع

علي العليان: حكيم العرب

هند البلوشي: العيون غّصت

ناديا البساط: خسارة كبيرةوفاء عامر : أمير التواضع

ميشال قزي: صديق اجلميعمينى شري: حبيب الشعب رميا كركي: رجل املبادئلينا دوغان: السياسي العاقل

راغب عالمة: أمير اخلير

زينة فياض: رجل املبادرات

طوني بارود: الطيب احلبيب

علي خاجة: مصابنا جلل

صابر الرباعي: قائد حكيم

ابتسام احلمادي: رجل السالم
أتقدم بخالص العزاء للكويت الغالية وإلى شــعبها الكرمي، 
واهللا يصبر أهلنا وأحبتنا فيها على فراق أمير اإلنسانية الوالد 
الغالي الراحل الشيخ صباح األحمد، والد األمة، ووالد اجلميع، 
اهللا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه اجلنة ويحفظ شعب الكويت 

ويصبرهم على فراقه، متمنية للكويت كل اخلير واحملبة.

أحمد اخللف: لن أنسى كلمات سموه ودعمه للشباب
نعزي أنفسنا بوفاة املغفور له الراحل 
أمير ورمز البالد الشيخ صباح األحمد، 
خالص العزاء واملواساة للشعب الكويتي 
واملقيمني على أرض الكويت وللشعوب 
العربية برحيل أمير السالم وقائد العمل 
اإلنســاني، والداعم األول للشباب في 

شتى املجاالت.
ولطاملا كان األمل بلقائه محفزا لبذل 
العمل واالجتهاد الستحقاق  املزيد من 
شــرف اللقاء، لم نلتق، ولكن تشرفت 
بحضــوره ورعايته حلفل افتتاح أكبر 
مصانــع للبتروكيماويــات عام ٢٠١٠ 

ومشاهدته العرض األول لفيلمي املوسيقي 
«هارموني» احلائــز على جائزة الدولة 
التشجيعية، وعلى بعد خطوات قليله لم 
تبتعد أنظاري له خالل مشاهدته للفيلم، 
مما ترك األثــر الكبير وحتفيزي لبذل 

املزيد من اجلهود والعطاء.

رحم اهللا حكيم العرب وفقيدهم سمو الشيخ صباح وعظم 
اهللا أجركم خالص عزائي ومواساتي اللهم ارحمه واغفر له 

واسكنه فسيح جناتك يارب العاملني.

العيون غصت رحمــة اهللا عليك يا أمير القلوب رحلت 
ويتمت رعاياك.. وصيتك أمر وباحلرف ســتنفذ كأبسط 
ما نقدمــه لرد اجلميل اللهم ارحمه واعف عنه واكرم نزله 

ووسع مدخله.
عظم اهللا أجوركم يا أهل الكويت بفقيدنا أميرنا وفقيد 

العالم أمير اإلنسانية.

 اتقدم بخالص العزاء للشــعب الكويتي في حكيم االمة 
وحبيب الغالبة املتواضع أمير الكويت و القلوب، يا رب رحل 

عنا قلب طيب كرمي، اللهم صبر محبيه و اسرته.

تعازينــا الكبيرة ألهل الكويت، فقــد افجعنا اخلبر 
بخسارته الكبيرة لكل العرب واالنسانية التي رغم رحيله 
سيبقى اميرها، ولن ينسى التاريخ محبة شعبه والعالم.

فقدت اإلنســانية صباحها، رحل والد الفقراء وأمير 
اإلنســانية، الرجل العادل احلق، حبيب شعبه وحبيب 
العــرب وصديق الكل، حبيب بلــدي لبنان واللبنانيني 
في الســراء والضراء، عظم اهللا أجوركم برحيله وألف 

رحمة ونور على روحه الطاهرة.

رحم اهللا الشيخ صباح األحمد الصباح امير السالم 
واحملبة واملعرفة، صديق اجلميع، تعازينا احلارة للكويت 
احلبيبة حكومة وشعبا، الكويت التي أمضيت فيها اجمل 
ايام حياتي املهنية على مدار ســنوات، إنا هللا وإنا إليه 

راجعون.

أمير الديبلوماسية ومصباحها الشيخ صباح، كبير األمة 
وجسرها وبوصلتها، بخسارته تخسر الكويت األب واحلضن 
وتفقد األمة العربية السياسي العاقل والقائد العظيم، ويودع 

لبنان األمير الصديق واحملب.

احر التعازي ألهل الكويت أحبائي برحيل رجل املبادئ 
واالنســانية، فاألمراء كثــر ولكنه كأمير وقائد ووالد لن 
ينسى إذ اقترنت إمارته باالنسانية، فكبير من يجعل من 
املنصب نعمة لآلخرين، وكبير من يقدر محبة الناس له.

النجم الكبير راغب عالمة قال: كل التعازي احلارة الى 
الشعب الكويتي احلبيب والغالي بوفاة أميرنا العظيم 
أمير اخلير واحملبة قائد اإلنسانية الشيخ صباح األحمد 
رحمه اهللا وأســكنه فســيح جنانه ويلهم أهل الكويت 
الصبر والســلوان، وأمتنى للكويت وشــعبها احلبيب 

دوام االستقرار واألمان، (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

ترجل أمير القلوب عن صهوة حياة حافلة قضاها في خدمة 
الكويت احلبيبة وشعبها األصيل، وفي رفع الضيم عن أخيه 
اإلنســان في أصقاع األرض..رحل رجل املبادرات السياسية 
التوفيقية وصوت احلق املرتفع املساند ألشقائه العرب بأزماتهم.. 
فكان خير سند للبنان على مر السنوات، هو الذي عمل جاهدا 
إليقاف احلرب األهلية اللبنانية، هو الذي لم يبخل يوما بدعم 
استقراره وجندته في أحلك محنه.. رحل أمير اإلنسانية الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح صاحب مبادرة احلياة الكرمية 

وراعي محادثات السالم في شتى البلدان.

اتقــدم باحر التعــازي الى الشــعب الكويتي الطيب 
واحلبيــب بوفاة صاحب الســمو الشــيخ صبــاح امير 
االنسانية والعطاء، حيث كان رحمه اهللا معروفا بأياديه 

البيضاء في كل أصقاع األرض.

مصابنا جلل برحيل ســمو أمير البالد الشــيخ صباح 
األحمد، هذا الرجل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه وشعبه، 
متجاوزا أصعب وأقســى الظروف بترّو وحكمة. لقد كان 
املغفور له فقيد الوطن والدا للجميع قريبا من شــعبه في 

السراء والضراء، ساعيا باستمرار لكويت أفضل.

تلقيت خبر وفاة قائد من قادة امتنا العربية املشهود لهم 
باحلكمة بحزن شديد، أمير الكويت الشقيقة الشيخ صباح 
األحمد أمير اإلنســانية وقائد حكيم ال يتكرر، وأدعو اهللا 
أن يتغمدك برحمته الواسعة ويلهم شعب وحكومة الكويت 

وكل األسرة احلاكمة الصبر والسلوان.

ما أقســى هذا العام، رحل رجل السالم صاحب الرؤية 
السياسية احلكيمة، مد يد العون للدول املنكوبة، كان رجل 
املبادرات والسالم بني الدول ليكون ابرز الشخصيات املؤثرة 
في العالم، كان لنا األب والســند وصاحب نهج االنســان 
والقائد البار بوطنه وشعبه، بنى اإلنسان الكويتي ليجعل 

من الكويت منارة للعلم والثقافة.

رشيد البغيلي: فقدنا األب
فقدنا األب وداعم العمل اإلنساني  وأمير اإلنسانية 
الذي كســب  بأخالقــه  وقيمة ومبادئــه محبة الناس 
واملجتمع الدولي وساعد الدول الفقيرة وحل املشاكل 

العربية.
رحم اهللا فقيد الوطن واألمة العربية أميرنا الشيخ 

صباح األحمد وأسكنه فسيح جناته.

وليد توفيق: العني تدمع
 إن القلب ليحزن وإن العــني لتدمع وإنا على فراقك يا 
أبو ناصر حملزونون،  وداعا أمير اإلنسانية وأتقدم بخالص 
العزاء للشــعب الكويتي الشقيق بهذا املصاب اجللل لالمة 

العربية، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته.

نورة العتال: صمام أمان
رحل  الشــيخ صباح األحمــد آخر صمام أمان في وجه 
اخلالفات والشــقاق العربي، كان درعــا حصينا في وجه 
التطبيــع وكانت أياديه البيضاء في كل أرض اهللا جتوب 
لتطعم وتداوي وتصلح، اهللا يرحمك ويجعل كل عمل صالح.

نشوى الرويني: مفهوم اإلنسانية 

سازديل: والد الكل

فقدت األمتان العربية واإلسالمية قائدا كبيرا طاملا مثّل مفهوم 
اإلنســانية في أنبل معانيها. نعزي أنفسنا وأهلنا في الكويت في 
وفاة املغفور له سمو األمير الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح. 

تغمده اهللا بواسع رحمته.

اهللا يرحم الشــيخ صباح األحمد الصباح، كان «والد الكل» 
وخيره على لبنان ما يخلص احلكي فيه... حب وإنسانية وذكاء 

ديبلوماسي... اهللا يغفر له يا رب وترقد روحه بسالم.



اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
39 صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد

شخصيات رياضية: األمير الراحل احتفظ مبكانة خاصة في قلوب الكويتيني
أشادوا برعايته للرياضة وما حتقق خالل عهده من إجنازات

األندية العربية تنعى أمير اإلنسانية
نســأل اهللا العلي القدير أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان».
فيما كتب احلســاب الرسمي 
لنادي شباب األهلي دبي: «نتقدم 
بخالص التعازي إلى الشعب الكويتي 
الشــقيق في وفاة أميــر الكويت 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد، 
ســائلني اهللا عز وجل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن يلهم أهله والشــعب الشقيق 
الصبر والسلوان.. إنا هللا وإنا إليه 

راجعون».
من جانب آخر، أصدرت اللجنة 
بيانا تنعى فيه  األوملبية املصرية، 
األمير الراحــل وقالت فيه: تتقدم 
للكويت  اللجنة األوملبية املصرية 
الشــقيقة حكومة وشعبا بخالص 
العزاء على فقــدان رجل صاحب 
مواقف مشرفة وأدوارا وطنية بارزة 
ومشرفة لألمة العربية بصفة عامة 
العربية بصفة  وجلمهورية مصر 
خاصــة، داعني املولى عز وجل أن 
يعــوض األمة العربيــة والكويت 
الشــقيقة خيرا وأن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جناته».

أما في اإلمارات، فكتب احلساب 
الرســمي لنادي العني: (إنا هللا وإنا 
إليــه راجعون).. نتقــدم بخالص 
املواساة للشعب  التعازي وصادق 
العربية  الشقيق واألمتني  الكويتي 
الشيخ  واإلسالمية في وفاة سمو 
صباح األحمد «طيــب اهللا ثراه».. 

في وفاة املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
صباح األحمد». 

ونشر احلساب الرسمي لنادي 
الريان: «يتقدم نادي الريان الرياضي 
إلى الكويت والشعب الكويتي الشقيق 
بأحر التعازي وصادق املواساة في 
وفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى أمير 
الكويت صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد، نسأل اهللا عز وجل أن يتغمد 

كل التعازي ألهلنا في الكويت قيادة 
وشعبا». وكتب صفوان السويكت 
رئيس النادي: «رحم اهللا الشــيخ 
صباح األحمد وغفر له وأسكنه فسيح 
جناته.. عزاؤنا للكويت ولألســرة 
احلاكمة والشعب الكويتي الشقيق».
أما في قطر، فكتب احلســاب 
الرسمي لنادي السد: «نعزي أهلنا 
وإخواننا في الكويت ونعزي أنفسنا 

وأصدق املواساة إلى أسرة آل صباح 
وللشعب الكويتي الشقيق واألمتني 
العربية واإلسالمية في وفاة الشيخ 
صباح األحمد، تغمده اهللا بواســع 

رحمته.. وأسكنه فسيح جناته».
السعودي:  النصر  وكتب نادي 
«إنا هللا وإنا إليــه راجعون.. اللهم 
الشيخ صباح األحمد  ارحم عبدك 
واغفر له واســكنه فسيح جناتك.. 

مرتضى منصور ببالغ احلزن واألسى 
أمير  الشــيخ صباح األحمد  وفاة 
الكويت، نسأل اهللا تعالى أن يرحمه 
وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان». 
وفي السعودية، كتب نادي الهالل 
السعودي: «إلى جنة اخللد، الشيخ 
صباح األحمد»، ونشر صورة لسمو 
األمير الراحل.. كما كتب فهد بن سعد 
بن نافل رئيس النادي: خالص التعزية 

إبراهيم مطر

أبدت كثيــر من األندية العربية 
الكويت  حزنها على رحيــل فقيد 
العربية واإلسالمية سمو  واألمتني 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
وحرصت على تقدمي واجب العزاء، 
مستذكرة مآثره وأفضاله ومواقفه 
النبيلة اإلنســانية التي حفرت في 
تاريــخ وذاكرة الشــعب الكويتي 

ومختلف الشعوب حول العالم.
ففي مصر، وقف مجلس ادارة 
النــادي االهلي دقيقــة حداد على 
روح األمير الراحل وكتب احلساب 
الرســمي للنادي األهلــي: الكابنت 
محمود اخلطيــب، رئيس النادي، 
اإلدارة،  والســادة أعضاء مجلس 
واملدير التنفيذي، وقطاعات النادي 
الرياضيــة، ينعــون ببالغ احلزن 
واألسى الشيخ صباح األحمد أمير 
الكويت، داعني املولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، 
ويدخله فسيح جناته، ويلهم أشقاءنا 

في الكويت الصبر والسلوان. 
بينما جاء في احلساب الرسمي 
لنادي الزمالك: «ينعى مجلس إدارة 
الزمالك برئاســة املستشار  نادي 

أبدى عدد من الرياضيني حزنهم الشديد لفقد أمير االنسانية سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد الذي كان له فضل كبير على الرياضة الكويتية مبختلف قطاعاتها، والذي حتقق خالل عهده كثير من االجنازات 
سواء على املستوى اخلليجي او العربي او العاملي، كما كان سموه محبا لشعبه بشكل عام وللرياضيني بشكل خاص والذين كانوا يستشعرون حرصه على دعمهم لتمثيلهم الكويت خير متثيل في املنافسات اخلارجية 

بأحسن صورة، مؤكدين انه كان والدا جلميع الكويتيني وراعيا حكيما، شهد له اجلميع بحنكته وشخصيته السياسية التي قّل وجودها في هذا الزمان، الفتني الى مواقفه االنسانية النبيلة التي يعرفها القاصي والداني، 
وليس أدل على ذلك من منحه لقب أمير االنسانية الذي لم يطلق على زعيم غيره.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان ـ يعقوب العوضي ـ هادي العنزي

عناد: فقدنا شخصية عظيمة
أكــد مدرب منتخبنا الوطني لكــرة القدم ثامر عناد أن 
الكويت والعالم افتقدا شــخصية عظيمة برحيل صاحب 
الســمو املغفور له الشيخ صباح االحمد وذلك ملساهماته 
االنسانية التي وصلت الى أصقاع االرض، كما كان لسموه 
ـ رحمــه اهللاـ  العديــد من املواقف الكبيرة في لّم الشــمل 
وتفادي الصراعات وهذا يعود الى حنكته السياسية الكبيرة.
وأشــار عنــاد الى أن األميــر الراحــل كان داعما كبيرا 
للرياضــة والرياضيــني الكويتيني وخيــر دليل على ذلك 
متابعته لنا خالل منافسات «خليجي ٢٤» التي اقيمت في 
قطر نوفمبر املاضي واتصاله وكلماته الكرمية بالنســبة 
لي ستبقى وسامًا أتذكره مدى احلياة. وختم عناد حديثه 
بالدعاء للراحل الكبير بالرحمة واملغفرة وأن يسكنه اهللا 

الفردوس األعلى.

دشتي: مكانة خاصة في قلوبنا
اعتبر مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم 
سمير دشتي ان الراحل الكبير احتفظ مبكانة خاصة في قلوب 
الشعب الكويتي وكذلك بقية الشعوب العربية واإلسالمية 
وحتى في مختلف دول العالم وحصولهـ  رحمه اهللاـ  على 
لقب «أمير االنسانية» لم يأت من فراغ، بل جاء بعد سنوات 
طويلة في العمل باملجال الديبلوماسي ومواقفه االيجابية 

الواضحة في حل القضايا العالقة حول العالم.
وأضاف دشتي: اننا ال منلك اال أن ندعو ألميرنا الراحل 
الشــيخ صباح االحمد باملغفرة والرحمة وأن يتغمده اهللا 

سبحانه وتعالى بواسع رحمته.

مبارك: الراحل الكبير له أياد بيضاء
عبــر مدافع منتخبنا الوطني الســابق جمال مبارك عن 
حزنــه لرحيل ســمو االمير الراحل الشــيخ صباح االحمد 
والذي لم يحزن الكويت فقط بل االمتني االسالمية والعربية، 
ملــا كان للمرحــوم بإذن اهللا من أياد بيضــاء طالت معظم 

شعوب العالم.
وقال ان سمو األمير الراحل كان الداعم االول للرياضة، 
ودائما ما كان يقف خلف الرياضيني كما كان مثاال يحتذى 

ونبراسا في جميع املجاالت.

الفضلي: بصماته في كل مكان
أثنى احلارس الدولي الســابق خالد الفضلي على مآثر 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح االحمد، مؤكدا ان بصماته 
كانــت كثيــرة وفي كل أنحــاء العالم واســتحق لقب أمير 
اإلنسانية، وقال ان األمير الراحل كان يوصي دائما باالهتمام 
بالرياضة وســاهم في إزاحة العراقيــل التي كانت تواجه 
الوسط الرياضي وما زلنا نتذكر كلماته معنا بكل تواضع 
أثناء حضوره للمناسبات الرسمية، رحم اهللا أمير االنسانية 

الشيخ صباح وأسكنه فسيح جناته.

وبران: كان سندًا للرياضيني
قال جنم املنتخب الوطني السابق عبداهللا وبران ان سمو 
األمير الراحل كان ســندا للرياضيــني كافة ويحرص على 
حضور املناسبات الرياضية التي تستضيفها البالد، وكان 
عونا لنا في اقرار القوانني التي تصب في مصلحة الرياضة، 
وكان رحمه اهللا أميرا لإلنسانية وله مساهمات ال تعد وال 
حتصى في شتى بلدان العالم، كما كان أميرا محبوبا يتميز 
بالتواضع وكان يتحدث معنا واالبتســامة ال تفارقه، رحم 

اهللا الشيخ صباح األحمد وأسكنه فسيح جناته.

دابس: لم يبخل على شعبه بشيء
أعرب عضو مجلس ادارة نادي التضامن رئيس جهاز 
كرة القدم فهد دابس عن خالص تعازيه ومواساته للشعب 
الكويتي وشعوب العالم أجمع لوفاة سمو الشيخ صباح 
االحمد رحمه اهللا والذي كان قائدا عظيما لم يبخل على 

شعبه في شيء.
وأشار دابس الى ان األمير الراحل كان داعما للرياضة 
الكويتية وخير دليل على ذلك حضوره السنوي الى املباراة 
النهائية التي تقام على شــرف كأس سموه، رحمه اهللا، 
ليشكل حضوره تظاهرة حب ووفاء بني القائد والشعب 
مبختلــف اطيافه، وقال «رحم اهللا الرمز الكبير الشــيخ 

صباح االحمد وأسكنه فسيح جناته».

املال: ترك أثرًا كبيرًا في نفوسنا
عبر نائــب رئيس جهاز الكرة بنــادي خيطان محمد 
املال عن حزنه العميق بوفاة الشيخ صباح االحمد، وقال 
إن ســموه ترك اثــرا كبيرا في نفوس الشــعب الكويتي 
مبختلــف اطيافــه من خالل توفيره العيــش الكرمي لهم 
وقيادته احلكيمة للبالد والتي جاءت بعد سنوات طويلة 
من اخلبرة السياســية إثر عمله على مدى عقود طويلة 

في املجال الديبلوماسي.
واضاف املال «كان ســموه محبا لشــعبه بشــكل عام 
وللرياضيني بشكل خاص الذين كانوا يستشعرون حرصه 
على دعمهم لتمثيلهم البلد في املنافسات اخلارجية بأحسن 
صورة، وهناك العديد من األمثلة على ذلك ولعل أبرزها 
حرص سموه رحمه اهللا على رفع اإليقاف الرياضي في 
٢٠١٧ ودعمه الكامل القامة بطولة «خليجي ٢٣» في البالد 
رغم الفترة القصيرة التي فصلت بني إعالن عودة النشاط 
وموعــد إقامة البطولة، اال أنها خرجت بشــكل رائع من 

ناحية التنظيم وهذا بشهادة اجلميع».

العنزي: املنشآت احلديثة 
جزء من عطائه 

أكد أمني السر العام بنادي الساحل عبداللطيف العنزي 
أن لسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد أيادي بيضاء 
كثيرة على الرياضيني يستذكرونها في كل حني، فهو كان 
الداعم األول للشــباب الرياضــي، وحريص على توفير 
أفضل السبل لكي يقدموا أفضل ما لديهم محليا وخارجيا، 
وقد بدأ االحتراف اجلزئي بدعم من سموه كخطوة أولى 
نحو االحتراف، وكذلك وجه ســموه رحمه اهللا بتشييد 
املنشــآت الرياضية العمالقة في جميع األندية، فشهدت 
رياضتنا طفرة في بنيتها التحتية في السنوات املاضية، 
كما ال ننسى دوره املفصلي في املساهمة الفاعلة في رفع 

اإليقاف الدولي عن الرياضة الكويتية.

الغريب: فقدنا قائدًا ومعلمًا 
وموجهًا كبيرًا

ذكر عضو مجلس اإلدارة بنادي الساملية جواد الغريب 
أن املآثر الكرمية لسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
أكبــر من أن حتصى وتعد، فســموه كان الوالد واألمير، 
يرعانا بعطفــه األبوي ويهتم بكل شــؤوننا الرياضية، 
وحريص كل احلرص على الشباب بكل توجهاته وخاصة 
الرياضيــة، وما أن يحقق أبناؤه الرياضيني إجنازا حتى 
يحتفي سموه بتكرميهم، تقديرا لعطائهم ولرفعهم علم 

بلدهم عاليا في مختلف امليادين.
وقــال إننــا فقدنا برحيل ســمو األمير قائــدا ومعلما 
وموجها كبيرا، لكننا ســنبقى نســتقي من معني كلماته 
اخلالــدة ما ينير دربنا لنواصل املســير والعطاء لكل ما 
من شــأنه خدمة الرياضة الكويتيــة وتطويرها وصوال 

إلى أعلى املراتب القارية والدولية.

القالف: «اليد» حققت 
العازمي: دور بارز في أعمال اخليرفي عهده الكثير

قــال العب كرة اليد بنادي القادســية مهــدي القالف إننا 
افتقدنا قائدا حكيما وأبًا كرميا وقد كان سمو االمير الراحل 
داعما كبيرا للرياضة الكويتية والسبب الرئيسي في عودتها 
إلى مسارها بعد العراقيل الدولية الكثيرة التي عصفت بها.

واضاف ان اليد الكويتية حققت في عهده الكثير، وعلى 
الرغم من الصعوبات التي واجهتها إال أن ملسته ودعمه املادي 

واملعنوي كانا حاضرين في مختلف املناسبات.

قال العب وسط الكويت مشاري العازمي إن احلزن الذي 
عّم شــعوب العالم دليل على محبة ســمو األمير الراحل ملا 
كان لســموه من دور كبير في اعمال اخلير وحفظ الســالم 
ومحاوالته املســتمرة باحلرص على التالحم بني شــعوب 

املنطقة.
وأكد العازمي أن دعم سموه كان الفتا في جميع املجاالت 
ومنها الرياضة حيث كان يحرص سموه على دعم الالعبني 

وتكرمي املميزين في كل مناسبة. 

عبداجلليل: الداعم األول للرياضة

جنيب: أمير العدل واحلكمة

قال حكم كرة اليد الســابق ســامي عبداجلليل ان ســمو 
االميــر الراحل كان متواجدا دوما بجانب أبنائه الرياضيني 
ودعمهم باســتمرار كمــا كان يوجه دائمــا بحل املعضالت 
الرياضية مبختلف أشكالها ووفر الدعم املادي واملعنوي من 
باب التشجيع على ممارســة الرياضة واالستمرار بتمثيل 
البالد بالصورة املنشــودة في مختلف احملافل الدولية كما 

كان حاضا لغرس القيم واألخالق الرياضية.
وأكــد أن ســموه كان حريصــا على أن تكــون الرياضة 
الكويتية عامة واليد خاصة بأبهى حلة، وال ننسى الظهور 
اآلسيوي الكبير والذي احتضنته البالد في البطولة اآلسيوية 
االخيــرة لكرة اليد، حيث رغم صعوبة تواجده فيها اال انه 

كان الداعم األول والسبب الرئيسي في جناحها.

ذكــر العب كــرة اليد بنــادي القادســية عبدالعزيز جنيب 
اننــا ال ننســى الدور الكبير الذي قام بــه املغفور له بإذن اهللا 
سمو االمير الراحل الشيخ صباح االحمد والذي ظهر جليا في 
مناســبات كثيرة ومختلفة خاصة في البطولة اآلسيوية التي 
أقيمت على أرضنا احلبيبة. وأضاف ان الشعور باألمان والعدل 
واحلكمة رافق سموه طوال فترة حياته وامتلك القلوب والعقول 
بابتسامته اجللية والتي استمرت دائما. ونعزي أنفسنا جميعا 

برحيله وسيبقى في قلوبنا.

مجلس إدارة األهلي املصري يقف دقيقة حداد على روح األمير الراحل
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عندما يرفرف العلم في األعالي، نرمي كل شيء وراءنا ومنضي إلى األمام، 
مطمئنني فرحني، فهو يباهي بنا شعبه الوفي واملخلص، وحني يأخذنا الكسل 
أو الضجر نرفع رؤوســنا إلى علمنا الغالي، ترجع الدماء في عروقنا، تتدفق 

بألوانه األربعة، ننشد بأعلى صوتنا:
وطني الكويت... 
وطني الكويت.... 
سلمت للمجد،،،، 

وحني ينكس تسنده الصارية وتواسيه، ليبكي حزنا على الفقيد، األمير، 
اإلنســان، األب، الصباح. رحمك اهللا يا أمير الكويت، وأسكنك فسيح جناته 

بإذن اهللا تعالى.
أعزي الشعب الشقيق، وأعزي اجلار اخلليجي والعربي في أمير حر في 

حماك، بنى صرح احلياة بأكرم األيدي.
قد عاش للعز قائدا رب احلمية صادق الوعد.

الكويتــي  الشــعب  فقــد 
العربية  واخلليجــي واألمــة 
واإلسالمية بوفاة املغفور له بإذن 
الشيخ صباح  األمير  اهللا سمو 
األحمد رمزا للسالم وأحد أركان 

الديبلوماسية.
ولطاملــا كان األمير الراحل 
املناصب  ديبلوماســيا في كل 
التي توالها، من وزارة اإلعالم 
ووزارة اخلارجية ورئاسة الوزراء 
حتى وصل إلى منصب اإلمارة.
كان يولــي ســموه للعمل 
اهتماما كبيرا،  الديبلوماســي 
العربية  النزاعات  فتجده وسط 
واخلالفات اخلليجية واقفا لنزع 
فتيلها وتهدئة األمور إن لم ينهها. 
كان وسيطا ديبلوماسيا رفيع 
املســتوى موثوقا ومقبوال من 

جميع األطراف.
الناعمة  القوة  مارس سموه 
قبــل ان يطلق عليها «جوزيف 
ناي» هذا املســمى، فجعل من 
الصغيــرة جغرافيا  الكويــت 
الديبلوماسي،  بتأثيرها  كبيرة 
للكويت  أمنيا  وصنع ســياجا 
واملنطقة قائما على الديبلوماسية 
واملفاوضات، وجنبها الكثير من 

املشكالت.
سيبقى ســموه في ذاكرة 
املبادرات  اجلميــع «صانــع» 
السياسية واإلنسانية التي استفاد 
منها أشقاؤنا العرب، كاملؤمترات 
الدولية التي أقامها ســموه في 
الكويت للــدول املانحة، والتي 
العراقي  الشعبان  استفاد منها 
والسوري، والتي أذهلت العالم 
املتحدة بسخائها، حتى  واألمم 
منح سموه لقب «قائد إنساني» 
والكويت «مركز العمل اإلنساني» 
من األمني العام الســابق لالمم 
املتحدة بان كي مون عام ٢٠١٤.

ختاما.. أعزي نفسي والكويت 
من مواطنني ومقيمني على أرضها 
والشــعوب اخلليجية والعربية 
واإلســالمية لفقدان «رسول 
الســالم» كما وصفــه األمني 
املتحدة غوتيريش  العام لألمم 
في نعيه الــــذي قال فيه: «إن 
أمــير الكويت الراحل كان رمزا 
استثنائيا للحكمة والكرم ورسول 

سالم».

الكويت  أمير  الراحل  الفقيد 
املغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
صبــاح األحمد، رحمه اهللا، في 

ذمة اخللود. 
أبيات شعرية رثائية من أخينا 

الشاعر/ أبو أحمد احلداد:
(قفا نبكيه حزنا)

في لظى األشجان 
رحل السالم مودع األوطان 

قد غاب عنك يا ديار أحبة
جعل الوئام بوحدة األخوان
أبقى الكويت وللعالء بشعبها
أغنى اجلميع حالوة اإلحسان
فلذا رسمت معاملا بنسيجها

وعشقت حبا سيد اإلميان
كنت األبي أميرها بتشرف
أكرمت فيها بطيبكم برهان
أنت اعتليت مكانة بنفوسنا

فالكل أن لفقدكم ببيان
فاخللد يبقى عالءه بأجندة
لن يخفى عنا سناءه بثوان
(فصباح أحمد الصباح) مودعا

شعب الكويت صراخه بأذان
باحلمد واإلخالص نهدي لروحه

طيب الثواب تالوة القرآن
فاحلزن أسدى بثوبه متباكيا

رفع السواد براية األوطان
الكويت  اللــهم احــــفظ   
حكومة وشعــــبا، وعظم اهللا 
لكــم األجــر يا أهــل الكويت 
العربية واإلســــالمية  واألمة 
بوفاة املغفور له ســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، سائلني 
العلي القديــر أن يرحم فقيدنا 

ويسكنه فسيح جناته.
ونبارك لصاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ونسأل اهللا له التوفيق 
والسداد، فهو خير خلف خلير 

سلف.
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ـ رفع املغفور له بإذن اهللا صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد علم 
الكويت فوق مبنــى األمم املتحدة لتخطو الكويت بعدها عتبات املجد ومتهد 

ملسيرة أمة ووطن أجبر العالم على احترامه. 
ـ أرسى ســموه رحمه اهللا قواعد للعمل اإلنساني والعمل اخليري مبنهجية 
وفلسفة تعكس التزاما شرعيا باهتمام اإلنسان ألخيه اإلنسان، مصداقا لقول 
احلق تبارك وتعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)، وقوله 

تعالى (إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا).
ـ أســس سموه مدرسة جديدة ونهجا مستحدثا في مفاهيم العمل السياسي 
والديبلوماســي، فاستحق لقب عمالق الديبلوماسية العربية، وجنب بحكمته 
واتزانه وخبرته املتوازنة الكويــت تداعيات كبيرة في املنطقة امللتهبة، وقاد 

سفينة البالد إلى بر األمان.
ـ كان زعيما حكيما ووســيطا فعاال لتحقيق السالم واالستقرار في املنطقة، 
باتباع نهج املصاحلة ولّم شتات األشقاء وإرساء قواعد التعاون املشترك. كان 
رحمه اهللا أول من قدم اإلغاثــة في حاالت الكوارث، وكان دائم التركيز على 
املســاعدة في بناء عالم أفضل وحل القضايا اإلقليمية من خالل اســتضافة 
مؤمترات املانحني للعراق وســورية ودول أخرى مزقتها احلرب، كما حرص 
على حل القضايا اإلقليمية من خالل الوسائل الديبلوماسية. ولسموه إجنازات 
عمالقة ومشهودة على املستويني االقتصادي والسياسي في الكويت، ونال 
لقب قائد للعمل اإلنساني بعد أن كرسته األمم املتحدة قائدا وراعيا لإلنسانية، 

وهذا ما لم يسبقه أحد من قبل إليه، فاستحق اللقب عن جدارة.
ـ كان سموه أحد كبار رجال الدولة في الشرق األوسط، واكتسب سمعة كوسيط 
في النزاعات اإلقليمية والدولية. وأكسب بلدنا أكثر األنظمة السياسية حرية 
في اخلليج، وهو الذي أصدر قانون املطبوعات والنشــر، وكان له دور مميز 
فــي حتقيق الصحافة الكويتية مكانة مرموقة بني مثيالتها في الدول العربية 

ملا تتصف به من حرية واتزان. 
ـ شــهدت البالد نهضة تنموية ضخمة وشــاملة في عهده، واختط خارطة 

النهوض بتعزيز دور القطاع اخلاص في التنمية. 
ـ وله رحمه اهللا من املواقف االنســانية والوطنية العظيمة، فقد بادر سموه 
رحمه اهللا إلى احلضور شخصيا الى موقع احلادث مبسجد الصادق غير عابئ 
باألخطار التي قد حتيط به أو تهدد سالمته وأطلق جملته اإلنسانية الشهيرة 
«هذوال عيالي»، فأرســى (طيب اهللا ثراه) قواعد لنهج إنساني قلما يتحلى به 
قادة الدول األخرى. بوفاته رحمه اهللا أحدث صدمة في الشــارع العربي، ملا 
لسموه من بصمات مشرفة بشــتى األصعدة، ومنها دوره البارز في إطفاء 
فتيل احلروب بني العديد من الــدول العربية، فكان مثاال للمروءة واالعتدال 
واحلكمة والصوت القــوي في احملافل اإلقليمية والدولية دفاعا عن احلقوق 

العربية عموما وفي مقدمتها قضية فلسطني. 
بغياب سموه تنطوي صفحة من التاريخ العربي كتبها بحروف من ذهب 
رجل عظيم تنقل في مقاليد احلكم واملسؤولية على مدى عقود، وخسرت األسرة 
العربية ركنا مكينا من أركانها عمل على شد حلمتها وتعزيز تضامنها، كيف 
ال وهو اجلبل الشــامخ ذو الطلة الشامخة البهية، والصوت الذي ال ينطق إال 
باحلق، وصاحب اليد البيضاء التي تبلسم اجلراح وترأب الصدع في جسد األمة.

ـ تبكيك الكويت اليوم كما يبكيك العالم بأسره مفجوعا برحيلك إلى جوار 
ربك والصاحلني الذين أعطوا التاريخ اإلنساني معناه النبيل. حملت الكويت في 
قلبك فسكنت في ضمائر وقلوب شعبك، وتركتنا اليوم مطمئنا على مستقبلنا 
والكويت التي أســس لها ثوابت راســخة ومكانة دولية قادرة على استكمال 
نهضتها والقيام بدورها اإلقليمي والدولي الفاعل في إرساء السالم وترسيخ 
دعائم التنمية، لتكون في مكانها املســتحق على خريطة العالم، وبطموحات 

ترقى إلى عنان السماء. 
ـ لقد ترجل القائد من على صهوة العظمة، مسطرا بحكمته مسيرة املستقبل 

لكويت املجد، وبوفاته فقدنا علما استثنائيا.
هذا هو النموذج الصعب من القادة العظماء. اللهم ارحمه واغفر له واعف 

عنه وأسكنه الفردوس األعلى من اجلنة، و«إنا هللا وإنا إليه راجعون».
اللهم وفق خلفه صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسدد خطاه 

وهيئ له من أمره رشدا وارزقه البطانة الصاحلة.. آمني. 

نعزي أنفسنا وأهل الكويت الكرام بخسارة كبيرة لإلنسانية في العالم.. 
أمير اإلنسانية ترجل ورحل بعد اجنازات عظيمة وكبيرة وتتلخص مسيرته 

العظيمة في اعظم الصفات التي تقلدها:
قائد عظيم 

حكيم العرب
أمير اإلنسانية 

أمير العطاء
شيخ الديبلوماسية وعميدها

صانع السالم وراعيه
فخر لبالده واألمة العربية

رحل مطمئنا على مســتقبل الكويت بعد إرساء دعائم التنمية اقتصاديا 
وتعزيز موقعها على الساحة الدولية. 

وقاد سفينتها بكل حنكة واقتدار إلى شاطئ األمان.
رحل عن دنيانا تاركا لنا طيب عمله وحســن الســيرة ونقاء الســريرة 
وسيبقى خالدا في قلوب اجلميع وستبقى أياديه اخليرة ومبادراته اإلنسانية 

شاهدا على ذلك.
نسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يوفق خلفه 
صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، حلمل هذه األمانة الكبيرة وأن 
تســتقبل الكويت عهدا جديدا وتكمل مسيرة العطاء، ويستمر اسم الكويت 

خفاقا والمعا في احملافل العاملية والدولية. 

عماريات

ملاذا صباح.. 
األمنوذج 

الصعب؟
د. ناصر أحمد العمار

رمييات

صباح الوطن.. 
غاب

reemw٢٥@hotmail.comرمي الوقيان

بعد رحيل أميرنا ووالدنا 
تعالى  بإذن اهللا  له  املغفور 
سمو األمير الشيخ صباح 
بالدستور  األحمد، وعمال 
ومواده التي نظمت انتقال 
الســلطة الســلس، تولى 
الســمو األمير  صاحــب 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اإلمارة وبايعه  اهللا ورعاه، 
الشعب وعاهدوه على السمع 

والطاعة.
وســـــمو األمــــير 
الشــيخ نواف األحمد منذ 

أن عـــمل بالشأن العام على مدى سنوات 
طوال وأهل الكويـــت يكنون لسموه كل 
احملبة والتقدير، وذلك ملا عرف عن سموه من 
تواضع وخلق رفيع وحب للكويت وأهلها، 
فقد نهل سموه من مدارس احلكمة واحلنكة 
حيث كان مالزما ألمير القلوب الشيخ جابر 
األحمد، رحمه اهللا، وبعدها كان سموه وليا 
للعهد وعضدا ألمير اإلنسانية الشيخ صباح 

األحمد، غفر اهللا له.
 اتسم صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحـــمد، حفظه اهللا ورعاه، بالوفاء 
واحلب واالحترام والتقدير إلخوانه احلكام 

الذين سبقوه ووثقوا به، وسموه، الشك، 
أهل للثقة وسيكمل مسيرة اخلـــير بكل 
اقتدار، فاملسؤولية اليـــــوم كبيرة على 
عاتق ســموه، فمجريات األحداث الدولية 
واإلقليمية، وما تتطلبه من متابعة حثيثة 
وتنســيق املواقف بني الــدول الصديقة 
والشــقيقة وإكمال املشوار واألدوار التي 
قام بها سمو األمير الراحل وجوالته حول 
العالم في املؤمترات واالجتماعات التي جعلت 
للكويت اسما بارزا وشأنا عاليا، عالوة على 
أوضاع شأننا الداخلي وإصالح االقتصاد 
واحلالة املالية للدولة وكيفية رسم السياسات 
التي من شأنها العبور بوطننا إلى بر األمان. 

بقدر حزننا على أميرنا 
وقائدنا الذي رحل عنا وعاد 
جثمانه الطـــاهر ليحتضنه 
أننـــــا  إال  الوطن،  تراب 
ككويتيني واثقون كل الثقة 
ومطمئنون بأننا سنكون في 
أيد أمينة وحانية على الشعب 
وقيادة حكيمة ستدفع في 
عملية البناء والنماء وتعمل 
على ازدهار الكويت وتقدمها 
واستقرارها. وستـــبقى 
بالدنـــا احلبيبة جوهرة 
اخلليج، علـــــمها خفاق 
بني األمم وشراعـــــها ثابت وصامد في 
وجه الرياح العاتية، مادامت سفينة اخلــير 
يقودها ربان ماهر واجه الكثير من األمواج 

املتالطمة واستطاع عبورها. 
فنــــحن في هذه املناســبة واليوم 
الـــتاريخــي ال يسعنا إال أن نبايـــعكم 
ونهنئكم يا صاحب السمو بتولي اإلمارة، 
ونسأل اهللا ســبحانه وتعالى أن ميد في 
عمركم وميتعكم بالصحة والعافية ويعينكم 

على حمل األمانة الغالية. 
حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من 

كل مكروه.

املــوت احلق (كل  نعم 
املــوت)، نعم  نفس ذائقة 
نحن راضون بقضاء اهللا وال 
منلك إال االمتثال ألمره، نعم 
رحلت عنا بجسدك الطاهر 
وكنت نبتة صاحلة وشجرة 
باسقة يتفيأ بها أبناء الكويت، 
لقد كنت القائد الكبير الذي 
عرفته احلياة إلى مسح دمعة 
اليتيم ألبناء األسر والشهداء، 
الغالي  أميرنا  يا  ألم فراقك 
يعتصر قلوبنا وأجسادنا، 
لقد كنت رحمــك اهللا في 

الصفــوف األولى في املبــادرات الدولية 
الساعية حلشــد تضامن املجتمع الدولي 
مع الشــعوب املنكوبة من جراء احلوادث 
واحلروب، وأعمالك الكثيرة شــاهدة على 
عظمتك، وقــد قامت منظمة األمم املتحدة 
بتســمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني 
وأطلقت على أميرنــا الراحل (قائد العمل 
اإلنساني). وقد حتققت في عهدك الكثير 
من اإلجنازات اإلنسانية دون أي تفريق بني 
دين وجنس، وكان لك دور كبير في إصالح 
اجلفاء في البيت اخلليجي وسعيك الدائم 
جلمع الشتات، وسموك رجل استثنائي بكل 
ما حتمله هذه الكلمة من معنى ورفعت اسم 

الكويت في احملافل الدولية.
على مدى تاريخه حقق إجنازات عظيمة 
في املناصب التي حتملها، فقد تولى سموه 
رحمه اهللا وزارة اإلرشاد واألنباء وساهم 
في تطور وازدهار اإلعالم الكويتي، وتولى 

حقيبة وزارة اخلارجية ســنة ١٩٦٣ ليرفع 
العلم الكويتي في األمم املتحدة ولقب رحمه 
اهللا بعميد الديبلوماسية، وكان له دور كبير 
وعظيم في الوقوف ضــد الغزو العراقي 
الغاشم على الكويت عام ١٩٩٠ وحشد اكثر 
من ٣٠ دولة لتحرير بلدنا الغالي الكويت.

عني ٢٠٠٣ رئيسا للوزراء وتولى مقاليد 
احلكم عام ٢٠٠٦ وكان يقف بجانب القضية 
الفلســطينية وكان يدعوهم دائما لالحتاد 
وعدم الفرقة، عالوة على التبرعات الكثيرة 
الدائمة للقضية  إلعمار غزة ومناصرتــه 

الفلسطينية في احملافل الدولية.
الـــــغالي فقدت  أميرنا  يا  وبرحيلك 
الكــويت رجــــال فريدا من نوعه وفقدت 
األمة العربية رجل اإلنسانية، وفقدت األمة 
اإلســالمية رجال من أكبر وأكثر الرجال 

مناصرة للقضايا اإلسالمية.
وأنت يا سمو األمير انتقلت بجسدك، 
ولكن روحك الطاهرة ومواقفك املشــرفة 

ستظل بيننا دائما، وأصعب 
شيء على اإلنسان هو فراق 
األحبة، لن ننســى دعمك 
الالمحدود لألعمال اخليرية 
في الكويت ومنحها احلرية 
في جمــع التبرعات ضمن 
املنظمــة لألعمال  اللوائح 
اخليرية ورعايتك ألربعة من 
الدولية للجهات  املؤمترات 
املانحة ألعمار العراق وإغاثة 

سورية.
رحــم اهللا والدنا الغالي 
سمو الشيخ صباح األحمد 
وأسكنه فسيح جناته وجمعنا معه في جنة 
الفردوس األعلى مــع النبيني والصديقني 
والشــهداء اللهم آمني. إن العني لتدمع وان 
القلب ليحزن وان لفراقك يا أميرنا صباح 
حملزونون، لكننا نستذكر قول اهللا تعالى 
(يأيتها النفس املطمئنــة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي).
وبالطبع آمالنا معقودة في بلدنا الغالي 
الكويت على صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا، إلكمال مسيرة 
العطاء واخلير والنماء لوطننا الغالي الكويت، 
فسموه خير خلف خلير سلف، وندعو اهللا 
أن يعني سموه على حتمل هذه املسؤولية 

الكبيرة.
أسأل الـــله أن يحفظ الكويت وأمـــيرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني من كل 

شر. اللهم آمني.

الكويت اجللل  مصاب 
املغفور  بفقد سمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد  له 
اجلابــر الصبــاح لم يكن 
خبــرا عاديا مر هكذا على 
نشــرات االخبــار على 
احملطــات الفضائية، حيث 
افردت قنوات فضائية عربية 
وأجنبية ساعات بث مفتوحة 
لتتناول سيرة األمير الراحل 
ومناقبه، جتلت في اسمى 
العربية  صورها على قناة 
التي بثت منذ الدقائق األولى 

بعد إعالن نبأ الوفاة برنامجا وثائقيا حول 
رحلته السياسية واإلنسانية، واستمرت ببث 
كل ما له عالقة باحلدث بشكل الفت، بينما 
السيرة  استعرضت قناة اجلزيرة ملفات 
الذاتية لألمير الراحــل، فيما افردت قناة 
دبي ساعات البث مساء يوم الثالثاء لتقدم 
عدة تقارير ولقاءات تبرز مناقب املغفور له 
بإذن اهللا تعالى، وخصوصا تلك املشاهد التي 

تستعرض تدشني سموه الفتتاح تلفزيون 
دبي في السبعينيات من القرن املاضي، اما 
قنــاة اجلديد فقد نعت الراحل في تقارير 

مؤثرة عبر نشراتها اإلخبارية.
الفضائية اإلخبارية األجنبية  القنوات 
الناطقــة بالعربية لم تتخلــف عن ركب 
احلــدث بل كانت ســباقة أيضا في تتبع 
مناقب امير االنسانية ودوره العاملي املهم 
على املستوى السياسي واإلنساني، حيث 

عرضت قناة سكاي نيوز 
تقارير حول  بالعربية عدة 
إجنازات الفقيد، بينما افردت 
قناة بي بي سي مساحات 
كبيرة من ساعات نشراتها 
لــذات احلدث،  اإلخبارية 
وكانت بي بي ســي عربية 
القناة الفضائية األولى التي 
بثت مراسم تشييع اجلنازة 
من خالل بث اللحظات األولى 
لوصول الطائرة التي اقلت 
اجلثمان، بينما دمجت قناة 
لتنقل  الفضائية بثها  دبي 
احلدث عبر تلفزيون الكويت، وما ان خرج 
موكب التشــييع من املطار حتى نقلت بي 
بي سي عربية احلدث عن شاشة تلفزيون 
الكويــت بينما بقي البث مباشــر لقناتي 
العربية واجلزيرة عبر ترددهما، اما القنوات 
اخلليجية فقد نقلت عن تلفزيون الكويت 
بثا مباشرا ملراسم التشييع وانضمت لذات 

البث قناة فلسطني مباشر الفضائية.

يا من بوفاته أهدى سجل 
لنــا، والدنا،  عمره وأيامه 
قائدنا، حبيبنا، أنت العشق 
األبدي الــذي لم ولن ينتِه 

بالنسبة لنا.
يا مــــن بوفــاتك ال 
منلك سوى بساطة كلماتنا، 
والتـــــي نعلم نحن علم 
اليقــني بأننا مهمــا كتبنا 
وســطرنا لن نوفيك ربع 
حقك فكيف بأكمله إذن؟! 

بالكثير  يا من ضحيت 
من أجل أمننا وأماننا، يا من 

سعيت لتســود الراحة واأللفة فيما بيننا، 
كعائلــة واحدة صرنا، جنلس حتت فيئك، 
مثلما كنا نســتنير بصباحك املشرق، يا 

صباحنا.
كيف لنا بأن تكون إشــراقة صباحنا 
إشـــراقة بــاهتة كئيبة وقامتة، بعدما كنا 
بوجودك مستبشرين متفائلني فرحني! كنا 
شامخني، رافعني الرأس فيك وفخورين بك 

ومبجد قيادتك!
يا من لــن يجترئ مجترئ على كمال 

أخالقه وكرم إنسانيته وطيب أصله ومعدنه! 
يا أشجع وأروع من حكم، عقلية فذة حكيمة، 
ذهبت وتركت من بعدك شــعبا مكسور 
اخلاطر حزينا على فراقك. رحلت وتركت 
شعبا سيفتقد ضحكتك الغالية على قلبه، 

شعبا سيطارده طيفك أينما كان.
ســرعان ما اشــتاق إليك الكون على 
اتساعه، فكيف احلال بنا إذن؟! فلقد كنت 
متلك قلبا ال يضاهيه سعة، أحن من قلب 
أي أم وأب فــي هذه الدنيا على أوالدهما، 
فيا ليتك أخبرتنا يا والدي عن كيفية العيش 

من دونك! وكيف سيؤول بنا 
احلال من بعدك يا قائدنا؟! 
فتأكد يا والدي أنه إذا كانت 
األمومة هي احلنان، فاألبوة 
هي األمان يا عظيمنا وأمير 
امتلكت قلوبنا،  إنسانيتنا. 
وهذا ما كنت تفعله دائما، 
وتسعى ألجله، فأنت الصدر 
الذي كان دائما ما يضمنا إليه 
يا نبع احلنان السامي، ويا 
الصافي، فأنت  نبع احلب 
احلبيب، أنت القدوة، وأنت 
به كنا ننير  الذي  النبراس 

دروبنا.
علمتنا كيف بنا أن نصمد أمام أمواج 
الرياح العاتية، وعلمتنــا الصبر والهدوء 
والتأني في كل حدث يحدث سواء كان هذا 
احلدث بيننا وبني بعضنا أو كان حوالينا، 
وقد أعطيتنا من فيـــض حبك وبال حدود، 
بحنانك غمرتنا.  هــذا وسيبـــقى اســـمك 
يا والــدي الغالي محفورا في قلوبنا إلى 

آخر يــوم في حيـــاتنا.
فإلى جنات اخللد يا أبي وقائدي.

خسارة كبيرة للكويت 
والعاملني العربي واإلسالمي 
الدول الصديقة  وجلميع 
أقل ما ميكن التعبير عنه 
عند الكتابة عن رحيل قائد 
اإلنسانية املغفور له بإذن 
اهللا، صاحب السمو األمير 
الشيخ صـباح األحمد، عميد 
الذي كان  الديبــلوماسية 
عــنوانا للسلم والسالم 
والصلح واإلصالح، ترك 
فراغا ال يسده إال شخصية 
لها ثقلها احمللي والدولي. 

ونحـــــن أمام هذا املصاب األليم ال 
ميـــكننا إال التسليم بقضاء الــله وقدره، 
ولكن عزاءنا في أن من تسلم األمور صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد املعروف 

بأخالقه الرفيعة وسيرته العطرة سياسيا 
الكويت فقدت عظيما  واجتماعيا، نعم.. 
واستقبلت عظيما وهذه هي حال الدنيا، 
وال يسعنــــي في هذه السطور القليلة 
إال أن أبتــــــهل إلى اهللا العلي القدير 

بالدعــاء أن يهيئ لألمير 
البطانة الصاحلة  اجلديد 
التي إن ذكـــــر أعانوه، 
وإن نســـــي ذكـــروه 
للنــهوض بالبالد وتقدمي 

اإلصالحات املنتظرة.
آخر الكـــــالم: لفـــــتة 
طيبة مــن جمعية الوقف 
اإلنســاني عندمــا قامت 
بفتح بــاب التبرع إلقامة 
مسجد باسم سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
في قرية اإلنسانية ضمن 
مجمع اإلنسانية لأليتام بريف مدينة حلب 
السورية ليكون ذكرى عطرة في قلوب 
جميع من ساندهم سموه رحمه اهللا تعالى 

خالل مسيرة حياته.

وقفة

الكويت فقدت 
عظيمًا واستقبلت 

عظيمًا
عيسى أبو طفرة
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مدرسة
صباح األحمد

جوهر احلديث

مفرح النومس العنزي

بقلوب راضية ومطمئنة بقضاء 
اهللا وقدره تلقينا خبر وفاة والدنا 
الشيخ  الكويت سمو  أمير  جميعا 
صباح األحمــد، رحمه اهللا، رحل 
حبيب شعبه وقائده وقائد اإلنسانية 
العالم بخبرته  أذهل  الذي  العظيم 
وديبلوماسيته وحنكته السياسية 

وإنسانيته.
وال أعلم من أين أبدأ بإجنازاته 
الرائعة التي شهد لها األعداء قبل 
األصدقاء، كان رحمه اهللا مصدر 
فخر واعتزاز لــكل أهل الكويت، 
وكان قريبا من شــعبه بأفراحهم 
وأحزانهــم كان متواضعا وعفويا 

مع أبنائه.
وقد عاصرته عن قرب وقابلته 
عندما كان رئيسا ملجلس الوزراء، 
وعندما كان أميرا في قصر السيف 
وقصر بيان ووجدتــه أبا حنونا 
ويتحدث معــي كأحد أبنائه ومن 

دون أية رسميات أو تكلف.
وكثيرا ما التقي به باملناسبات 
العامــة والتي عادة ما يتخطى بها 
دائرة احلرس الشخصي له ويسمح 
ألبنائه وبناته بالتصوير معه ألنه 
يعتبرهــم منه وهو منهم، فعرف 
من قلبه حبهم الصادق له وبادلهم 
احلب فكان قريبا منهم طوال فترة 
حكمه وعرف الكويتيون ابتسامته 

الدائمة لهم التي ال تفارق محياه.
ولن ينســى شــعب الكويت 
(أبنــاؤه) اإلجنــازات احلضارية 
والسياســية العظيمة التي حدثت 
بعهده الذهبي والتي قفزت الكويت 
من خاللها قفزة نوعية على املستوى 

احمللي والعاملي.
إنها مدرسة املغفور له الشيخ 
الديبلوماســية  صبــاح األحمد، 
التــي ترتكز على  والسياســية، 
الشجاعة واحلكمة والهدوء واملبادرة 
واحترام العلم ودعمه وإدارة األزمات 
مبهارة ولو دققنا بها اكثر لوجدنا 
الكثير من املميزات اإليجابية. ويجب 
على الباحثني تدوينها لكي تستفيد 

منها األجيال القادمة.
وهنــا أتقدم بخالــص العزاء 
واملواســاة إلــى األمــة العربية 
واإلسالمية وإلى الشعب الكويتي 
الكرمي وإلى أسرة آل الصباح الكرام 
وإلى أسرته الكرمية خاصة، وإلى 
أبنائه الشيخ ناصر صباح األحمد 
والشيخ حمد صباح األحمد، لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا قائد اإلنسانية 
أمير الكويت الغالي الشيخ صباح 
األحمد، ســائلني املولى عز وجل 
أن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه 
إليه  فســيح جناته و(إنا هللا وإنا 

راجعون).

اســتثنائي يقدمه البنك الدولي على 
مستوى قادة الدول كان من نصيب 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، رحمه اهللا، نظير ما قدمه سموه 
من دعم سخي في العديد من املجاالت 
التنموية واالجتماعية والسالم على 

كل املستويات اإلقليمية والدولية.
وآخر ما حصده سموه وسام «قائد 
أعلى» من رئيــس الواليات املتحدة 
األميركية بلقب ال مينح إال نادرا للقادة 
ورؤساء الدول وهو تأكيد أن صباح 
األحمد حكيم العرب وقائد استثنائي 

لن يكرره التاريخ.
منهج ديبلوماسي إنساني وسيرة 
عطرة حتفر بالتاريخ بســطور من 

ذهب لقائد عظيم. 
باملختصر: رحم اهللا رجل اإلنسانية 

والسالم واحلكيم صباح األحمد. 
التعازي  بأحــر  أتقدم  رســالة: 
لصاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، ونسأل اهللا العلي القدير أن 
يسدد خطى سموه في إكمال املسيرة 
على هــذه األرض الطيبــة وقيادة 
سفينة الكويت بالنهج الديبلوماسي 
واإلنساني واالرتقاء بوطننا الكويت 

في كل املجاالت.

احلزن واألســى رحيلك يــا أمير 
اإلنسانية، وأن نتقدم بأصدق التعازي 
واملواساة إلى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد - حفظه اهللا 
ورعاه، وإلى أسرة آل صباح الكرام، 
والشعب الكويتي أجمع، وأن ندعو 
املولى عز وجل أن يبدلك دارا خيرا 
من دارك، وأهال خيرا من أهلك، وأن 
يدخلك الفردوس األعلى من اجلنة.

٭ ختاما: أدعو الكويتيني أن يضعوا 
كلمة سموه في أول خطاب بعد توليه 
لهم، وخاصة  مقاليد احلكم نبراسا 
عندما قال سموه: «إن الكويت تنتظر 

منا الكثير. 
إلى  الكويت  أن نحــول  واجبنا 
بؤرة من العمل اجلاد واألهم أن نثمن 
الوقت، وأن نــدرك أن الوقت ثروة 
كبيرة يجب أال تضيع سدى»، واآلن 
التعاضد والوقوف خلف  هو وقت 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد - حفظه اهللا ورعاه، فهو خير 
خلف خلير سلف، وقادر على حمل 
األمانة وقيادة سفينة الوطن نحو بر 
األمان في هذه الظروف االستثنائية.

الفرقاء من األشقاء واألصدقاء ودعا 
حلل املشكالت بالطرق الودية بعيدا 
عن التشدد والتعصب فسجل تاريخا 
الصادقة  بالنزاهة واملشاعر  ناصعا 
واألخوية جتاه الكل فاستحق احترام 
وتقدير اجلميــع حتى املتخاصمني 

بشهادة القاصي والداني.
نعم فقدنا أميرا وأبا وأخا، فقدنا 
إنسانا بكل ما حتمله الكلمة من معان، 
بل فقدنا أميرا لإلنســانية وشيخا 
وعميدا للديبلوماسية، فقدنا عاشقا 
للكويت وترابها وشعبها، فقدنا رجال 
ورمزا لنا حمل األمانة وأداها على أكمل 
وجه، فقدنــا قدوة ومثال في تعزيز 
النهج الوطني حريصا على ترسيخ 
التنمية املســتدامة وحتقيق  أسس 
الغالية وأبنائها في  النهضة لكويتنا 
جميع املجاالت، فإلى جنات اخللود 

بإذن الرب املعبود.

االحترام والتقدير لدى قادة ورؤساء 
دول العالم أجمع، فكان العالمة الفارقة 
في حل الصراعات والنزاعات اخلليجية 
والعربية واإلقليمية، التي سخر لها 
الكثير مــن وقته في رحالت عديدة 
حتى في مرضه وتعبه ليصبح رجل 
السالم األول ومت تكرميه من جامعة 

الدول العربية.
اما في مجال االقتصاد والتنمية 
فكانت لديــه رغبه بتحويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري عاملي، ومضى 
في هذا الطريق وجعل للكويت قوة 
اقتصادية ومالية متينة، ومت تكرميه 
من قبل البنك الدولي، وهو أول تكرمي 

مهمــا نطقت األلســن بأفضل 
الكلمات، ومهما خطت األيدي بأحسن 
األوصاف، ومهما ذكرنا من مواقف 
وأفعال، سنظل مقصرين في حقك 
يا صاحب السمو، ألنك لم تكن يوما 
مجرد حاكمــا للكويت، بل كنت أبا 
وأخا لكل مواطن كويتي، كنت تشعر 
بآالم وهموم أبناء الوطن، كنت تعلم 
ما ينقصهم، وما يحتاجون إليه، لذلك 
فلطاملا لــم نعتبرك مجرد حاكما يا 

سمو األمير.
ال يسعنا ســوى أن ننعى ببالغ 

الذكرى الباقية والراسخة في العقول 
والقلوب فيها تخفيف من هذه الصعوبة 
واأللم، فكم من مــكان وصلت إليه 
أيادي سموه البيضاء ومعونات الكويت 
وأهلها، وكم من ساحة خاضها رحمه 
اهللا بسياسته احلكيمة مشهرا سيف 
الديبلوماسية واحلوار اإليجابي، جمع 

طاقاتهم واالستثمار في عقولهم في 
بناء الوطن، كذلك دعم األطفال وكبار 
السن وذوي اإلعاقة، أينما بحثنا سنجد 

دورا لسموه. 
انتهج ديبلوماسية خارجية توازنية 
فريدة من نوعها بقوة ناعمة من خالل 
عقــد مؤمترات وقمــم دولية لدعم 
الكوارث  البشرية من دمار  وحماية 
الطبيعية وجحيم احلروب وحفظ كرامة 
اإلنسان في كل مكان دون متييز إلى 
أن حصد لقب قائد العمل اإلنساني 
بتكرمي من األمم املتحدة وتســمية 

الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
واستحق سموه اإلعجاب ونال 

وحنكتك، فرحمة اهللا عليك.
خبر فراقك يا صاحب الســمو 
فاجعــة أبكت قلوبنا قبــل أعيننا، 
رحيلك عنا مصــاب جلل، الصدمة 
وعدم استيعاب اخلبر حتى اآلن هو 
حالي وحال الكويتيني جميعا، ألننا 
نعلم جيدا أننــا فقدنا أحد رجاالت 
الكويت األوفياء، رجال عمل لسنوات 
على رفــع مكانة الكويت عاليا على 
اإلقليمي والعاملي، رجال  املستويني 
ترك بصمات واضحة ستظل خالدة في 
تاريخ الكويت في مختلف املجاالت.

معظم مناطق الكوارث واألزمات على 
اختالفها مــن دون أي متييز ومن 
منطلق إنساني بحت، نابع من قلب 
كبير ألمير اإلنسانية الذي وضع نصب 
عينيه مساعدة املنكوبني، فكان البلسم 

والدواء آلالمهم تخفيف معاناتهم.
وإن كان الــوداع صعبا، غير أن 

بعد مسيرة زاخرة وحافلة بالعطاء 
واإلجنازات، رحل فقيد الكويت واألمة 
العربية واإلسالمية املغفور له بإذن 
اهللا تعالى سمو األمير الشيخ صباح 
األحمد - رحمه اهللا، تاركا خلفه إرثا 

ديبلوماسيا وسجال إنسانيا ثقيال.
بذل سموه ســنوات حياته في 
العمــل مبواقع مختلفــة ومناصب 
وحقائب وزاريــة، وكان رحمه اهللا 
وزيــرا للخارجية وعميدا للســلك 
الديبلوماسي ملدة ٤٠ عاما، وكانت له 
بصمات واضحة تؤكد أنه رجل حكيم 
وفي طريقه إلى تسلّم زمام القيادة 

في املستقبل.
ومنــذ أن تولى ســموه مقاليد 
احلكم في ٢٠٠٦، رسم أمامنا خارطة 
الطريق في احلفاظ على هذه األرض 
الطيبة واستثمار ثرواتها، وتطوير 
البناء احلضاري والعمراني للكويت 
اجلديدة وإجناز الكثير من املشاريع 
احلديثة واملدن الســكنية وشبكات 

الطرق واخلدمات وغيرها. 
باإلضافــة إلى دعمه املســتمر 
لفئات املجتمع بتمكني املرأة سياسيا 
واجتماعيــا وتوليها مناصب قيادية 
عليا، ودعم الشباب واالستفادة من 

«بني وطني.. إنني اليوم أعدكم 
بحمل األمانة وتولي املسؤولية والسير 
بها قدما على طريق أسالفنا العظام، 
مستنيرا بحكمتهم ورؤاهم، إن الثقة 
التي عبرمت عنها بشــخصي - وأنا 
واحد منكم - ال ميكــن أن أبادلكم 
عنها بالشكر فقط، وإمنا بالعمل من 
أجل الكويت ومن أجلكم فأنتم شيبا 
وشــبابا رجاال ونساء - أنتم لبنات 
هذا الوطــن التي يتكون منها البناء 
الشامخ الرصني الذي يواجه األحداث 

بكل متغيراتها».
كان هذا جزءا من أول خطاب ألقاه 
املغفور له بإذن اهللا صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد، عقب  األمير 
تولي سموه مقاليد احلكم عام ٢٠٠٦م، 
وفي هذه األيام احلزينة التي تعيشها 
الكويت واألمة اإلسالمية والعالم أجمع، 
أشهد ويشــهد الكويتيون أجمعني، 
أنك يا سمو األمير، حكمت.. فعدلت، 
أديت األمانة على أكمل وجه، وحملت 
املسؤولية بأفضل شكل، كنت قائدا 
حكيما لسفينة الوطن، جنبتنا الكثير 
من املشــاكل والصدامات بحكمتك 

لعل من أصعب اللحظات على أي 
إنسان أن يفقد غاليا على قلبه، فكيف 
إذا كان هــذا الفقيد رمزا ومثال في 

نفسه وعقله.
نعم فهذا الشــعور جتسد عند 
جميع أبناء الكويت عند سماعهم نبأ 
وفاة صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، رحمــه اهللا وأدخله 

فسيح جناته.
كان يوما حزينــا اجتمعت فيه 
مشــاعر األلم الذي اعتصر قلوبنا 
جميعا، وال نبالغ إذا قلنا إن األلم كان 
السمة الغالبة حتى على الكثيرين من 
الشعوب العربية واإلسالمية ملا يكنونه 
من حب واحترام وود لفقيد الكويت 
واألمتني العربية واإلسالمية والعالم 
أجمع مبا قدمه املغفور له، بإذن اهللا 
تعالى، من مبادرات إنسانية متعددة 
طالت جميع احملتاجني واملعوزين في 

رؤية قلم

صباح األحمد.. 
حكمت فعدلت

Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

رأي

فارس 
الديبلوماسية.. 

وداعًا

Turky _ q٨@icloud.comتركي حمود احلصم

هنا الكويت

وداعًا قائدنا اإلنساني.. 
صباح األحمد
 القلب الكبير

جاسم احلمر

صباح اخلير، صباح اإلحسان، صباح اإلنسانية، وصباح 
السياســي احملنك.. اختاره ربه ليرفعه إليه ويضعه في دار 
اخللد مع الشــهداء والصاحلني األبــرار.. لقد رحل صباح 
األب احلنون لكل الكويتيني.. فقد شــارك أهل الكويت في 
أفراحهم وأحزانهم حيــث كان يلبي دعوة أي كويتي دعاه 
حلضور عقد قران أوالدهم ويشهد على الزواج موقعا على 
ورقة عقد القران، وشــارك أهل الكويت في أحزانهم، وكان 
حريصا على حضور العزاء في الدواوين، وكان قد شاركنا 
في عزاء ابني الشهيد د.فهد احلسيني ود.وليد العلي، ولو 
أردنا اســتعراض اإلجنازات التي حققها للوطن واملواطنني 
فهي كثيرة، فقد أشرف على كل مشاريع التنمية ولو حاولنا 

التجوال فسنراها قائمة.
لقد كان للسياســة اخلارجية التي قادها املغفور له بإذن 
اهللا سمو الشيخ صباح األحمد أكبر األثر في صياغة املوقف 
الدولي املســاند والداعم للقضية الكويتيــة أثناء االحتالل 
العراقي، حيث اســتطاع أن يبني جسورا بني مختلف دول 
العالم شرقا وغربا وان يقيم عالقات متينة ساهمت كثيرا في 
إيجاد أرضية طيبة إلقامة عالقات دولية متينة، حيث شاركت 
الكويت بقيادتهـ  وهو السياسي احملنكـ  مبختلف املجاالت 
اإلنسانية والسياسية، وفي مقدمتها الدعم الكويتي املتواصل 
للدول الفقيرة واملساهمة في مشاريع التنمية في العديد منها، 
فساهمت الكويت في بناء عدة مشاريع عمرانية وصناعية 
واجتماعية كانت ذات تأثير مباشر في تقدم ورقي تلك الدول.
وكان لهذا العمل السياسي احملنك أن شهد له كل زعماء 
العالم ومنهم رئيس وزراء بريطانيا الذي نعى قائال: إن األمير 

الراحل سيبقى خالدا في ذاكرة العالم.
كان له دور كبير ال ينسى في دعم العمل اإلنساني، فقد 
وجه زعيم اإلنســانية، رحمــه اهللا، كل اجلمعيات اخليرية 
والشباب الكويتي ألن يساهموا في تقدمي كل العون للفقراء 
في العالم دون متييز، وكان الشهيدان فهد ووليد أن قاما في 
إفريقيا بزيارة القرى ملساعدة الفقراء وهذا أيضا من أعماله 
وقد شهد له زعماء العالم ومت اختياره قائدا للعمل اإلنساني 
من قبل األمم املتحدة كذلك شــهد بحنكته الديبلوماســية 
اإلعالم النمســاوي الذي قال: األمير الراحل حكيم اكتسب 

سمعة واحتراما في العالم أجمع.
أما ســفير االحتاد األوربي فقد أدلى بتصريح نعى فيه 
األمير الراحل «خلف وراءه إرثا ال يقدر بثمن في الشــؤون 
العامليــة»، أما الرئيس األميركي ترامــب فقال عنه: «األمير 

الراحل كان صديقا وديبلوماسيا ال مثيل له».
وأصدر البرملان األوربي بيانا نعــى فيه األمير الراحل 
تضمن: املنطقة فقدت واحدا من أفضل رجال الدولة.. وشيخ 
األزهر قال عنه: األمير الراحل كان قائدا حكيما وراعيا للسالم 
واحلوار. لقد نعاه معظم الزعماء العرب وشــهدوا بحنكته 
الديبلوماسية ودوره في معاجلة معظم املشاكل التي تشهدها 
الساحة العربية ولو حاولنا استعراضها الحتجنا إلى تأليف 
كتاب يحكي مآثره ودوره في العمل اإلنســاني ومساعدة 

الدول الفقيرة دون متييز.
لقد رحل أبونا صباح عن دنيانا إال أنه سيظل حاضرا في 
نفوسنا ووجداننا نستذكر األعمال اجلليلة واملكانة الرفيعة 
التي حققها للكويت والتي وضعها في مصاف الدول الراقية، 
فقد ترك إرثا كبيرا من املمكن االســتفادة منها في مواصلة 
طريق اخلير وخدمة اإلنســانية ومواصلة إجناز مشاريع 
التنمية، وها هو أميرنا احملبوب صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد أخذ دوره في حتمل املسؤولية ليواصل مسيرة اخلير 

والتقدم للكويت. 
وال يسعنا إال أن نتضرع للمولى القدير أن يرحم والدنا 
صباح احملبة واإلنســانية وأن يتغمده بواسع رحمته وأن 

يسكنه الفردوس األعلى مع الصاحلني األبرار.
ومتنياتنا ألميرنا احلبيب صاحب الســمو الشيخ نواف 
األحمد أن يوفقه اهللا وأن يســتفيد من مآثر ســلفه الكبير 

صباح اخلير وقائد اإلنسانية.
٭ من أقوال صباح اإلنسانية: واجبنا جميعا العمل على 
حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية، وحتصني مجتمعنا 
ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا، وواجبنا جميعا 
احلرص علــى وحدتنا الوطنية، وصيانتها، وتعزيزها، فهي 

عماد اجلبهة الداخلية، ودرعها الواقية، وسورها احلامي».
(يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

املوقف السياسي

صباح 
اإلنسانية 

اختاره ربه
عبداحملسن احلسيني

(إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت لهم جنات الفردوس 
نزال).

فقدت األمتان العربية واإلســالمية والعالم أجمع الراحل 
الكبير املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه وأحســن مثواه، قّل أن يجود 
الزمان بشخصية ديبلوماسية شهد لها القاصي قبل الداني، 
فمنــذ إعالن خبر الوفاة تطايرت برقيات التعازي من العالم 
العربي والعالم الدولي بوفاة الراحل الكبير الذي زرع في كل 

بلد بذور اخلير.
رحل سمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد رحمه 
اهللا، صباح املكارم، حكيم العرب، وعراب الديبلوماسية في 
العالم وقائد العمل اإلنساني، تاركا للكويت إرثا من العالقات 
املتميزة عربيا ودوليا والتي عززت من املكانة العاملية للكويت، 
حيث ســاهمت الديبلوماســية الكويتية التي صنعها زعيم 
الديبلوماسية رحمه اهللا في الساحتني اإلقليمية والدولية عبر 
انتهاج انتهجه سمو «صباح املكارم» وهو احلوار والتشاور 
وتغليــب صوت العقل واحلكمة في ســبيل درء التهديدات 
واألخطار واحليلولة دون تفاقمها والعمل على تهدئة األوضاع 

وجتنب الصراعات املدمرة.
 وقد ساهم سموه، رحمه اهللا، في حل العديد من القضايا 
في املنطقة بالوسائل السلمية، انطالقا من تعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف وما متليه علينا قيمنا العربية واإلنسانية وهو األمر 
الــذي جعل الكويت بلدا آمنا مطمئنا بفضل من اهللا ومن ثم 
بحكمة وديبلوماسية األمير الراحل ومن الصعب أن تختزل 

تاريخ من اإلجنازات طوال ٦٦ عاما وأكثر في مقال.
وداعــاً يا حكيم العرب.. وداعاً يا من مّد يد العون لنجدة 
املسلمني في كل بقعة من بقاع األرض وعزاؤنا األكبر إمياننا 
بالقدر والقضاء واألجل احملتوم على جميع اخللق، وال يسعنا 
في هذا املصاب اجللــل على اجلميع إال أن نتضرع إلى اهللا 
العلي القدير أن يرحم والدنا وأميرنا الراحل ســمو الشيخ 
صباح األحمد، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزي سموه على 
ما قدم للكويت وشــعبها ولألمتني العربية واإلسالمية خير 

اجلزاء (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

بيت القصيد

قلَّ أن يجود 
الزمان

بـ «صباح»
عبدالهادي وسام األصقة



منظمات حقوقية وإنسانية تستذكر األيادي البيضاء ألمير اخلير
عواصم - وكاالت:  قالت 
وكالــة األنبــاء االماراتية 
«وام» إن صاحــب الســمو 
الشــيخ ســعود بن راشد 
المعال عضو المجلس األعلى 
حاكــم إمــارة أم القيويــن 
أمر بتغيير مســمى شارع 
كورنيــش أم القيوين إلى 
شارع الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح وذلك نظرا 
لما قدمه من خدمات جليلة 
لوطنــه الكويت الشــقيقة 

والعالم أجمع.
كمــا يأتــي ذلــك للدور 
الكبير الــذي بذله الراحل 
الكبيــر قبــل قيــام اتحاد 
المتحدة  العربية  االمارات 
ومتابعته المباشرة للكثير 
الكويــت  مبــادرات  مــن 
التنموية في المنطقة، كما 
استمر المغفور له الشيخ 
صباح األحمد فــي تعزيز 
المتينة  عالقــات األخــوة 
بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والكويت الشقيقة 
من خالل مختلف المناصب 
التي شغلها والتي توجت 
التي  المتميزة  بالعالقــات 
وصلت إليها الدولتان خالل 
فترة حكمــه وحتى وفاته 

رحمه اهللا. 
وفي مصر، وقف أعضاء 
مجلس النواب في جلســته 
العامة امس برئاســة د.علي 
عبدالعال دقيقــة حداد على 
روح أميــر الكويــت الراحل 
الشيخ صباح األحمد. وقال 
رئيــس مجلس النــواب إن 
تاريــخ أمير الكويت الراحل 
حافــل باإلنجازات وســاهم 
في تقدم الكويت الشــقيقة، 
ســائال المولى عــز وجل أن 
يتغمد الفقيد برحمته. وأكد 
الكويــت  أميــر  أن مواقــف 
الراحل في العديد من األزمات 
الدولية واإلقليمية كانت بناءة 
ومضيئة، مشددا على عمق 
العالقات المصرية- الكويتية. 
وأعرب عبدالعال عن أمنيته 
للشــيخ نــواف األحمد أمير 

في الكثير من المساهمات 
إالنســانية والخيريــة في 
مختلف دول العالم. وتقدم 

في العالم إالسالمي، سأيال 
المولى عز وجل ٔان يتغمده 

بواسع رحمته. 

األول وقفــة تضامنية مع 
الشعب الكويتي حدادا على 
وفاة األمير الراحل الشيخ 
صبــاح األحمــد طيب اهللا 

ثراه. 
مكتــب  مديــر  وقــال 
جمعيــة (عطــاء) التركية 
في (شــانلي أورفا) أسامة 
الشــيدون لـــ «كونــا» ان 
األمير الراحل ساهم بشكل 
كبير في التخفيف عن آالم 
الالجئيــن الســوريين من 
خــالل تقديم المســاعدات 
اإلنســانية وبنــاء قريــة 
(صبــاح األحمد) لالجئين 
بمدينــة (كليــس) جنوب 
تركيــا وتنفيــذ مشــاريع 
أخــرى. وأدى أميــر البالد 
الراحل دورا مهما وحاسما 
في الجانب االنساني لألزمة 
الســورية منذ بدايتها من 
خــالل اســتضافة الكويت 
ثالثة مؤتمرات للمانحين 
لدعم الوضع االنساني في 
المؤتمر  سورية وترؤسه 
الرابع الذي عقد بالعاصمة 
البريطانية (لندن). وترأس 
أمير البالد الراحل أيضا وفد 
الكويــت بالقمــة العالمية 
للعمــل اإلنســاني بمدينة 
اسطنبول التركية في مايو 
٢٠١٥ وقمة القادة لمناقشة 
أوضــاع الالجئين في مقر 
المتحــدة بمدينــة  االمــم 
نيويورك في ســبتمبر في 

العام ذاته.
وكانــت لجنــة القــوى 
الوطنية في  والمؤسسات 
نابلس شمال الضفة الغربية 
فتحــت بيت عــزاء رمزي 
ألمير الكويت الراحل الشيخ 
صباح األحمد الذي اعتبرت 
رحيلــه «خســارة كبيرة» 
لــدوره اإلنســاني  نظــرا 
الكبيــر في دعــم القضية 
الفلســطينية والالجئيــن 
الفلسطينيين. وفتح بيت 
العــزاء في حديقــة مكتبة 
بلدية نابلــس العامة التي 
علقت في ســاحتها صورا 

العزاء  المجمــع بخالــص 
للشعب الكويتي الشقيق، 
وأالسرة الحاكمة، ومحبيه 

في غضون ذلك، نظمت 
والمنظمــات  الجمعيــات 
اإلنســانية السورية امس 

لألمير الراحل حملت عبارات 
«الوفاء بالوفاء»، و«برحيلك 
فقدنــا قائدا صلبــا مدافعا 
الفلسطينية»  عن حقوقنا 
و«خسارتنا كبيرة». ووقف 
قادة فصائل العمل الوطني 
المؤسســات عند  وممثلو 
مدخل الحديقة الســتقبال 
الذيــن توافدوا  المعزيــن 

لتقديم العزاء باألمير. 
كما اقيم بيت عزاء رمزي 
مماثل لتلقي العزاء بالفقيد 

الراحل في مدينة غزة.
ونعى النادي الفلسطيني 
ـ األميركي «أمير اإلنسانية 
وصديق فلســطين» وأقام 
«بيت عزاء» لألمير الراحل 
(الينــوي)  واليــة  فــي 

األميركية.
وقال النــادي الذي يقع 
مقــره فــي (الينــوي) في 
واشــنطن إنــه تلقــى نبأ 
وفاة األمير الراحل «ببالغ 
الحــزن واألســى» متقدما 
«باسم الجالية الفلسطينية 
في الواليــة بأحر التعازي 
وأخلص مشاعر التضامن 

والمواساة».
وأضــاف «نســأل اهللا 
عز وجــل أن يتغمد الفقيد 
بواســع رحمته ويســكنه 
فســيح جناتــه ويلهمنــا 
وإياكم الصبر والســلوان 

على رحيله».
النــادي «بيــت  وأقــام 
عــزاء» لألميــر الراحل في 
مدينة (بريدجفيو) بوالية 
(الينوي) «إلتاحة الفرصة 
ألبنــاء المجتمــع العربــي 
األميركــي ليعبــروا عــن 

حبهم» لألمير الراحل.
وأكــد أن األمير الراحل 
«ترك إســهامات ومبادرات 
إنســانية خالــدة كان لهــا 
عظيــم األثــر فــي الحفاظ 
العربيــة  الوحــدة  علــى 
الى  واإلسالمية»، مشــيرا 
مواقفــه طيــب اهللا ثــراه 
«النبيلــة مــع فلســطين 
وقضيتها الوطنية العادلة».

إطالق اسم «صباح األحمد» على شارع الكورنيش في «أم القيوين»

الكويت بالتقدم والرقي وأن 
يوفقه اهللا فــي عمل المزيد 
من التقدم واالزدهار للكويت 

وشعبها الشقيق.
ومن القاهرة أيضا، نعى 
اتحاد المحامين العرب قائد 
العمــل اإلنســاني وأميــر 
الســالم المغفــور له بإذن 
اهللا تعالى سمو أمير البالد 
الراحل الشيخ صباح األحمد 

الجابر الصباح.
وأكد االتحاد في بيان أن 
الشــيخ صباح األحمد كان 
مهموما بقضايا أمته ووطنه 
التعامل  وكان حكيما فــي 
مع شتى القضايا الخالفية 
سواء على المستوى الدولي 
أو المحلي وقد أفنى حياته 
في أداء واجبه تجاه مختلف 
القضايــا وبرحيلــه فقدت 
األمة العربية واإلســالمية 
قيمة وقامة عربية وطنية 

جليلة.
وأضاف االتحاد أن سمو 
األمير الراحــل يعد عميدا 
للديبلوماسية العربية حيث 
دأب طيلــة حياته المهنية 
المشــرفة بإعطاء القضية 
الفلســطينية جل اهتمامه 
وكان سعيه دائما في هذه 
المبادرة  القضية في اطار 
العربيــة وتمســكه بالحل 
في قضية فلســطين بمبدأ 

األرض مقابل السالم.
وقــال البيــان «نعــزي 
الكويت  أنفســنا وشــعب 
واألحرار في وطننا العربي 
برحيل سمو الشيخ صباح 
األحمــد الجابــر الصبــاح 
داعين المولى عز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته». 
كما نعى مجمع البحوث 
إالسالمية بأالزهر الشريف 
صاحب السمو الشيخ صباح 
المجمع  أالحمد. وأوضــح 
في بيــان ٔان أمير الكويت 
الراحل لــه جهود واضحة 
علــى المســتويين الدولي 
واإلقليمــي، ودور كبيــر 

الهند تعلن حدادًا رسميًا ليوم واحد 
تقديرًا لوفاة صاحب السمو األمير الراحل

أسامة دياب

أعلنت حكومــة الهند بعد غد 
األحــد املوافــق ٤ اكتوبر اجلاري 
يوم حداد رسميا في جميع أنحاء 

البـــــالد، تقديرا واحتراما لوفاة 
صاحب السمــــو األمير الراحـــل 
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابر 

الصبـــاح.
وسيتم تنكيس العلم الوطني 

على جميع املباني التي يتم رفع 
العلــم عليهــا عــادة بانتظام في 
جميع أنحاء الهنـــد ولن تكــــون 
هنــاك أي أعمال رسميــــة في ذلك 

اليـــوم.

اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠
صباح األحمد في ذمة اهللا.. ونواف األحمد أميراً للبالد42
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صاحب السمو تلقى التهنئة من كبار املسؤولني والشيوخ: 
أسأل اهللا أن يعينني على حمل األمانة ملواصلة مسيرة اخلير

تلقى صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، رسالة 
تهنئــة من رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن مبناسبة تولي سموه مقاليد احلكم 

هذا نصها:
«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف 

األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا
أمير البالد

حتيــة إجالل وتقدير ملقام ســموكم 
وبعد،،، 

نرفع ملقام ســموكم الكرمي باســمي 
ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس األمة 
وأبنائكم من الشــعب الكويت املخلص 
بأحر مشــاعر املباركة وأسمى التهاني 
مقرونة بأطيب التمنيات وذلك مبناسبة 
توليكم زمام احلكم في وطننا أميرا وقائدا 
وخير خلف خلير سلف وبعد أن تشرفنا 
في مجلس األمة بأداء سموكم رعاكم اهللا 
اليمني الدستورية ليتولى سموكم شؤون

البـالد بكل اقتدار واستحقاق.
وإننا في هذه املناســبة ليشرفنا أن 
نعرب ملقام ســموكم، حفظكم اهللا، عن 
إشادتنا الصادقة مبا منحه اهللا تعالى 
لسموكم، حفظكم اهللا، من حكمة وصدق 
وحزم واتزان وما أفاء به على سموكم من 
خبرات واسعة طوال مسيرتكم السياسية 
الراسخة التي عرفت بالعطاء واإلخالص 
صقلتها ســمو التجارب وأنتجتها علو 
املواقف فمكن لسموكم، رعاكم اهللا، بأن 
تكونوا خير خلف خلير سلف مؤمنني 
بأننا مع عظم حزننا بفقد وطننا والعاملني 
العربــي واإلســالمي لوالدنــا وفقيدنا 
صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، رحمه اهللا تعالى، فإننا 
على اعتقــاد راســخ ال تزعزعه األمور 
والشكوك بأن مقام سموكم سائر على 
ما رسمه سموه، رحمه اهللا، من غايات 
وآمال تســعون إلى حتقيقها لشــعبكم 
الوفي وتعملون على تعزيزها وتأييدها.

نســأل اهللا العلــي القدير ان يحفظ 
الكويت وشــعبها وأن ميكن لها ســبل 
االزدهــار والنماء والصــالح حتت ظل 
قيادة ســموكم، حفظكــم اهللا ورعاكم، 
وأن ميتع سموكم بالعمر املديد والعيش 
الرغيد ومبوفور الصحة ودوام العافية 
لتكملوا مسيرة البناء والنهضة لوطننا 
املعطــاء التي بدأها حــكام الكويت من 
األسرة احلاكمة الكرمية وان يتحقق في 
عهد سموكم كل ما يتطلع إليه الشعب 
الكويتي من آمال وتطلعات، وأن يعني 
سموكم إلى طريق اخلير الفياض والعطاء 
الدائم للوطن إنه سميع مجيب الدعاء.
وملقام سموكم أطيب التحايا والسالم».

عز ورخاء

وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، رسالة 
تهنئــة من أخيه ســمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ ســالم العلي مبناسبة 

تولي سموه مقاليد احلكم هذا نصها:
«حضرة صاحب السمو األخ الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا 

ورعاه.
أميــر البــالد القائد األعلــى للقوات 
املســلحة الســالم عليكــم ورحمة اهللا 

وبركاته،،، 
يسر احلرس الوطني قادة وقواتا أن 
يعرب لسموكم وللشعب الكويتي عن 
خالص تهانيه بواليتكم مقاليد األمور في 

البالد داعني املولى سبحانه أن يحفظكم 
ويرعاكم وأن يســدد على طريق اخلير 
والفــالح خطاكــم وأن يــكأل بالتوفيق 
جهودكم من أجل أن تظل الكويت دائما 
فــي عز ورخــاء وأمن وســخاء هامتها 

شامخة عمالقة ورايتها عالية خفاقة.
كما نسأله تعالى أن يحقق على يديكم 
آمال شــعبكم فسموكم لذلك نعم األهل 

وخير خلف خلير سلف.
ودمتــم ســموكم فــي خيــر صحة 

وعافية».
مستقبل أكثر إشراقًا

كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، رسالة 
تهنئــة من أخيه نائــب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد مبناسبة 

تولي سموه مقاليد احلكم هذا نصها:
«سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا 

ورعاه.
أمير البالد املفدى.

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،، 
يسرنا باألصالة عن نفسي وباإلنابة 
عن جميع منتســبي احلــرس الوطني 
قادة وضباطا وضباط صف وأفرادا أن 
نرفع إلى مقام سموكم الكرمي أسمى آيات 
التهاني مبناســبة أداء ســموكم اليمني 
الدستورية وتوليكم سدة اإلمارة ومقاليد 

حكم البالد.
وإذ ندعو اهللا تعالى أن يعني سموكم 
(حفظكم اهللا ورعاكــم) وتكونوا خير 
خلف خلير سلف فإننا نشيد بكل فخر 
واعتزاز بحكمة سموكم واثقني في قدرتكم 
على إدارة دفة الســفينة نحو مستقبل 

أكثر إشراقا وعزة ورفعة لوطننا العزيز 
وأبنائه املخلصني ماضني بتوجيهاتكم 
الرشيدة على درب املغفور له بإذن اهللا 
تعالى حضرة صاحب الســمو الشــيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح (رحمه اهللا 
وطيب ثراه) في ترسيخ مكانة الكويت 
بني بلدان العالم لتظل منارة لإلنسانية 
ومحطة للديبلوماسية ورائدة للتنمية.
وختامــا فإننا ندعــو اهللا تعالى أن 
يحفظ سموكم قائدا حكيما وراعيا أمينا 
وأن يسبغ على سموكم موفور الصحة 
ومتام العافية كما نسأله تعالى أن يدمي 
على وطننا العزيز نعمه ظاهرة وباطنة 
وأن مين عليه مبزيد من التقدم والرخاء 
في ظل قيادة سموكم احلكيمة (حفظكم 
اهللا ورعاكم) وسدد على دروب اخلير 

خطاكم.
مع بالغ دعواتنا لسموكم بالتوفيق 

والسداد».
راية نهضة الكويت

كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، رسالة 
تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر احملمد، 
مبناسبة تولي سموه مقاليد احلكم هذا 

نصها:
«حضرة صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا ورعاه.

أمير البالد املفدى
حتية طيبة وبعد،،، 

يشــرفني ان ارفع الى مقام سموكم 
حفظكم اهللا ورعاكم أسمى آيات التهاني 
وأصدق التمنيات مبناسبة أدائكم القسم 
الدستورية أميرا للبالد أمام مجلس األمة 
سائال اهللا عز وجل أن يوفقكم ويسدد 

علــى دروب اخليــر خطاكم حلمل راية 
نهضــة الكويت وعزها إلــى أعلى آفاق 

الرفعة والرفاه.
كما أود أن أعرب لســموكم عن بالغ 
اعتزازي مبســيرة العطاء والتضحية 
التي قدمتموها إلى جانب أخيكم صاحب 
الســمو الشــيخ صباح األحمــد اجلابر 
الصباح طيب اهللا ثراه وأسكنه فسيح 
جناته مؤكدا أن سموكم خير خلف خلير 
ســلف، داعيا املولى ســبحانه أن يعني 
سموكم على حمل أمانة املسؤولية وأن 
يوفقكم ويسدد على دروب اخلير خطاكم 
لتستكملوا املسيرة املباركة لرفع مشعل 
النهضــة والتنمية والبنــاء على أرض 
كويتنا الغالية مبا يحقق آمال وطموحات 
أبنائها نحو مزيد من التقدم واالزدهار 

والرخاء.
خالــص حتياتي وتقديــري مقرونا 
بأصدق متنياتي لسموكم مبوفور الصحة 
والعافية ولبلدنا العزيز بدوام الرفعة 
واملجد في ظل القيادة الرشيدة لسموكم 

حفظكم اهللا ورعاكم.
وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات 

التقدير واالعتبار.
تاريخ زاخر بالعطاء

كذلك تلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ جابر 
املبارك مبناســبة تولي ســموه مقاليد 

احلكم هذا نصها:
«سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا 

ورعاه.
أمير البالد املفدى.

يشــرفني أن أرفع إلى مقام سموكم 
حفظكم اهللا ورعاكم أسمى آيات التهاني 
واصــدق التبريكات مبناســبة مبايعة 
ســموكم أميــرا للبالد وتقلدكم مســند 

اإلمارة.
ويطيب لي بهذه املناسبة السعيدة 
أن أعرب لسموكم حفظكم اهللا ورعاكم 
عن بالغ االعتزاز بإجنازاتكم املشهودة 
وتاريخكــم الزاخر بالعطــاء والتفاني 
والتضحيــة مــن أجل الكويــت وأهلها 
سائال اهللا تعالى لكم التوفيق والسداد 
ملا فيه اخلير للوطن واملواطنني واالرتقاء 
بكافة جوانب احلياة في كويتنا الغالية 
وحتقيق نقالت حضارية وتنموية شاملة 
نحيــا في ظاللها بنعمــة األمن واألمان 
والطمأنينة مستذكرين السيرة العطرة 
والتاريــخ احلافل باإلجنازات واجلهود 
املشــهودة للمغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصبــاح طيب اهللا ثراه وجعل 

اجلنة مثواه.
خالص تهانينا ومتنياتنا لســموكم 
حفظكم اهللا ورعاكم بدوام نعمة الصحة 
والعافيــة ولوطننا العزيز دوام التقدم 
واالزدهــار فــي ظــل القيــادة احلكيمة 
والرعاية الكرمية لسموكم حفظكم اهللا 

ورعاكم».
إرساء دعائم النهضة

وفي ذات السياق تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، رســالة تهنئة من أخيه ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد مبناســبة تولي ســموه مقاليد 

احلكم هذا نصها:

«سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه اهللا 

ورعاه.
أمير البالد املفدى.

يشرفني أن أرفع وإخواني الوزراء إلى 
مقام سموكم حفظكم اهللا ورعاكم خالص 
التهاني وأســمى التبريكات مبناســبة 
مبايعتكــم أميرا للبالد وتقلدكم بفضل 
من اهللا مقاليد احلكم ومســند اإلمارة، 
داعيا املولى العلي القدير أن يسدد خطاكم 
وأن يعينكم على حمل أمانة املسؤولية 

لرفعة وعزة الوطن العزيز.
وإذ أعــرب لســموكم حفظكــم اهللا 
ورعاكــم عــن خالص التقديــر وعظيم 
االعتزاز مبسيرتكم احلافلة باإلجنازات 
التاريخية وجهودكم املشهودة في إرساء 
دعائم النهضة على أرض كويتنا الغالية 
فإننــي أبتهــل إلى اهللا عــز وجل الذي 
اختــار إلى جواره املغفور له بإذن اهللا 
أميرنا الراحل الكبير سمو الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح رحمه اهللا الذي 
أدى رسالته بحكمة واقتدار وخلد اسمه 
في التاريخ بسيرته العطرة وإجنازاته 
الكبيرة ودبلوماسيته التي نشرت اخلير 
والسالم في كل بقاع األرض أن يجعلكم 
خير خلف خلير سلف وأن يعوض بكم 
العباد والبــالد وأن يحقق على أيديكم 
اخلير والتقدم واالزدهار لبالدنا احلبيبة 
وأبنائها األوفياء وأن يسعدكم بالقادم 
من أيامكــم وأن يبــارك عهدكم ليكون

عهد خير وبركة وسالم ووئام.
خــالص التـــحيات لسموكم حفظكم 
اهللا ورعاكم وأطيب التمنيات بأن يلبسكم 
اهللا ثياب الصحة والعافية وأن يبارك 
في عمركم وأن يدمي عليكم آالئه ونعمائه 
وأن يدمي على وطننا العزيز األمن واألمان 
واالســتقرار والعزة والرفعــة في ظل 
القيادة احلكيمة لســموكم حفظكم اهللا 

ورعاكم».
خدمة الوطن الغالي

هــذا وبعــث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 

رسائل شكر جوابية إلى:
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي.

نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد.

سمو الشيخ ناصر احملمد.
سمو الشيخ جابر املبارك.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد.

ضمنها ســموه حفظه اهللا ورعاه 
خالص شكره وتقديره على ما عبروا 
عنه من مشاعر طيبة وفياضة ودعاء 
صادق مبناسبة تولي سموه مقاليد 
احلكــم، ســائال ســموه املولــى جال 
وعــال أن يعينــه على حمــل األمانة 
ملواصلة مسيرة اخلير والنماء التي 
أرســاها املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا ثراه، وأن 
يسدد خطاه لكل ما فيه خير الوطن 
واملواطنــني وحتقيق كل ما ينشــده 
الوطن من منــو وازدهار وأن يوفق 
اجلميع خلدمة الوطن الغالي واإلسهام 
في رفعة شــأنه متمنيا ســموه لهم 

موفور الصحة ودوام العافية.

ً أكدوا أن سموه خير خلف خلير سلف وأعربوا عن ثقتهم في قدرة سموه على إدارة دفة السفينة نحو مستقبل أكثر إشراقا

وزير اخلارجية: نعاهدكم  على مواصلة
العطاء لتبقى راية الوطن عالية

وزيــر  هنــأ 
الشــيخ  اخلارجية 
ناصــر  د.أحمــد 
احملمــد، صاحــب 
السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، بتولي 
سموه مقاليد احلكم.
الشــيخ  وقال 
د.أحمــد الناصــر 
في رســالة تهنئة 
لسموه: «أرفع نيابة 
عن بناتكم وأبنائكم 
وزارة  منتســبي 
إلى  اخلارجية كافة 

مقام ســموكم، رعاكم اهللا، أسمى آيات 
التهاني والتبريكات بتولي سموكم مقاليد 
مسند اإلمارة في دولتنا احلبيبة، سائلني 
املولى جلت قدرته أن ميد سموكم مبداد 
عزمه ونعمه وفضله ملواصلة قيادة البالد 
إلــى مزيد الرفعة والســؤدد ويحفظها 
وشعبها الكرمي في ظل قيادتكم السديدة 

وعنايتكم الكرمية من كل سوء».
وأضاف الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
«نعاهد سموكم حفظكم اهللا على مواصلة 
العمل والبذل والعطاء لتبقى راية الوطن 

عاليــة خفاقة راعني 
العليــا  مصاحلهــا 
قضاياها  ومعلــني 
احلقة فــي مختلف 
الدوليــة  احملافــل 
للمدرسة  استمرارا 
الديبلوماسية العريقة 
أركانها  عقــد  التي 
وصــاغ مناهجهــا 
النبيلة  اإلنســانية 
له بإذن اهللا  املغفور 
الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، طيب 
اهللا ثراه، مستذكرين 
بكل اإلجالل في هذه 
اللحظات األليمة مسيرة سموه اخليرة 
في قيادة البالد طيلة اخلمس عشرة سنة 
الفائتة وما شــهدته من تطور ومناء في 
مختلف أوجه احلياة عزا للوطن وصيانة 
لكرامة أبنائها األوفياء». وتابع «رحم اهللا 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح بواسع 
رحمته ومغفرته وجمعنا وإياه في فردوسه 
األعلى بني األخيار والصديقني واألبرار 
وأفاء على سموكم رعاكم اهللا بوافر نعمه 
وفضله عزما وصحة وعافية لقيادة وطننا 
وشعبنا إلى أعلى مراتب العزة والسؤدد».

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

وزير الدفاع: ليوفقكم اهللا ملا فيه
خير وصالح الكويت

نائــب  هنــأ 
مجلس  رئيــس 
الــوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ 
أحمــد املنصور 
الســمو  صاحب 
األمير القائد األعلى 
املسلحة  للقوات 
الشــيخ نــواف 
مبناسبة  األحمد 
ســموه  تولــي 
مقاليــد احلكــم 
برســالة  بالبالد 
فيها: يطيب  جاء 
أرفع ملقام  أن  لي 

ســموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
أبنائك منتسبي وزارة الدفاع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات بالثقة الغالية 
والبيعة املباركة والصادقة لسموكم 
بتوليكــم ملقاليــد احلكــم بالبالد، 
متضرعني للمولى عز وجل أن يوفقكم 
ملا فيه خير وصالح الكويت، وحتقيق 
رفعتها وازدهارها، ومواصلة مسيرة 
اخلير والعطاء لسمو األمير الراحل 
املغفور له بإذن اهللا تعالي الشــيخ 
صباح األحمد طيب اهللا ثراه، لينعم 

بلدنا وشعبه الوفي 
باملزيــد من الرفاه 
واخليــر واألمان 
قيادتكم  بفضــل 

احلكيمة.
نعاهــد  كمــا 
بــأن  ســموكم 
القوات  منتســبي 
املسلحة باقون على 
الوالء والوفاء في 
أمن  احملافظة على 
واســتقرار بلدنا 
العزيز، سائلني اهللا 
ســبحانه أن يكلل 
مســيرة سموكم 
بالنجاح والتوفيق، وأن يشــد من 
أزركم ويحفظكــم ويرعاكم خلدمة 
الكويت واألمتني العربية واإلسالمية، 
وأن يسبغ على سموكم نعمة الصحة 
والعـافـــية وأن يـحـــفظ كويتنا 
العزيـــزة وشــعبها الوفي من كل 
مكروه، وميــن عليها بنعمة باألمن 
واألمان والعــزة والرفعة حتت ظل 
قيادتكم وتوجيهاتكم السامية حفظكم 
اهللا ورعاكم وسدد على دروب اخلير 

خطاكم.

الشيخ أحمد املنصور

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الشيخ مشعل األحمد

سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو الشيخ سالم العلي

سمو الشيخ جابر املبارك

مرزوق الغامن

سمو الشيخ ناصر احملمد
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كان رسولنا الكرمي ژ يعجبه (الفأل)، وهي الكلمة 
الطيبة وأحسنها (الفأل)، ويقال: تفاءلوا خيرا جتدوه!
إذن لنتفاءل باخلير القادم للكويت إن شاء اهللا!

إن ما أدعو إليه ليس اإلفــراط في التفاؤل الذي 
ل إلى الوهم، وإمنا التفاؤل احلذر مع العمل  يُوصِّ

بعيدا عن سوء الظن.
مــا أدعو إليه هو العمل الواثق دون غرور، املليء 

بالطموح.
إن توقع الشر والتطير هما سوء أدب مع اهللا عز 

وجل، واملسلم يتوقع دائما األجمل بإذن اهللا.
إن تداول مفردات السعادة والهناء والسرور يعطينا 

األمل والتفاؤل باحلياة.
تفاءلوا باخلير جتدوه، كلمات بسيطة لعبارة مجربة 

ووصفة طيبة للسعادة والفرحة بدل التشاؤم.
لنتفاءل بكويت الدستور والدميوقراطية واإلعالم 
احلر والعدل وتطبيق القانون، والكويتي من قدمي 
الزمان ال يعرف التشاؤم وال املستحيل وكله ثقة 
باهللا عز وجل وأميره وشــعبه بالنجاح وحتقيق 
اإلجناز، وإن اليســر بإذن اهللا سيطوي العسر، 
واقتصادنا بعد إرجاع ما ُسرق دون قنوط، وباب 
الفرج قريب، وسترجع كويتنا إلى الريادة واملقدمة.
أيها الكويتي جمــال احلياة ال يراه إال املتفائلون 
وأنت منهم، فاحلياة من غير تفاؤل تصبح قامتة 

جالبة لألحزان.
إن مــن أجمل خصال البيت الكويتي عبر التاريخ 

التفاؤل املُطلق في اهللا عز وجل.
أســاس تفاؤلنا هو إمياننا العميق باهللا عز وجل 
وقدره، ومهما شــاهدنا اآلن من مشــاهد فثقوا 
باهللا (إن مع العسر يسرا)، وسترجع إلى الكويت 

الصدارة، وال تقنطوا من رحمة اهللا.

٭ ومضة: املواطن الكويتي الوفي األصيل محاط 
بهموم كثيــرة يصعب حصرها، تبــدأ باألخبار 
املقلقة من حني إلى آخر، هم أسعار النفط والفساد 
االقتصادي وارتفاع املعيشــة والسكن والتعليم 
والصحة والواسطة، وتبّخر االستثمارات اخلارجية.. 
هموم كثيرة وأمانّي أكثر في محاسبة الفاسدين 

وأنه ال أحد فوق تطبيق القانون إن شاء اهللا.

٭ آخــر الكالم: كيــف ال نتفاءل ونحن نرى (أبا 
القلب الرحوم) صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، يبكي برحيل شقيقه وهو 
يؤدي اليمني الدستورية أثناء تتويجه أميرا لدولة 

الكويت؟
لنتفاءل، ألن الشــيخ نواف األحمد من مدرســة 

احلزم األمني والعدلي.

٭ زبدة احلچي: كويت جديدة.. تقول لنا تفاءلوا، 
فاحلياة مستمرة والشعب الكويتي احملتشد اآلن 
يبارك لسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح ويبايعه على الســمع والطاعة والبدء في 
تنفيذ األولويات وتطهير أجهزة الدولة والدواوين 
احلكومية والوزارات والشركات التي متلكها الدولة 
من الفاسدين الذين أساؤوا كثيرا للكويت الطاهرة.
نتفاءل رغم وجود وباء «كورونا» وما أخذ منا من 

أعزاء رجاال ونساء.
ونتفاءل أن كشف اهللا أوجه الفساد والفاسدين.

نتفــاءل وال منلك إال النصيحــة الهادئة مصداقا 
لقوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة 

احلسنة) النحل: ١٢٥.
نتفاءل ألن األجداد واآلباء علمونا ماذا تعني الكويت 

احلرة املستقلة لنا.
ويزيد تفاؤلنا في حضرة (النواف) اليوم أطال اهللا 

في عمره بصحة وعافية.
نتفاءل ألن الشعب الكويتي باألساس شعب متفائل 
والكويت اليوم تعيش أجــواء التفاؤل.. تفاءلوا.. 

كويتنا جميلة.. ونوافنا أجمل.
في أمان اهللا أيها املتفائلون الكويتيون الطيبون.

ومضات

تفاءلوا..
كويتنا جميلة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

صاحب السمو تلقى التهاني من قادة العالم بتوليه مقاليد احلكم
تلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا ورعاه، برقية 
تهنئــة من أخيــه صاحب 
الســلطان هيثم  اجلاللــة 
بــن طارق، ســلطان عمان 
الشــقيقة أعــرب فيها عن 
خالــص تهانيــه لســموه 
حفظه اهللا مبناسبة أدائه 
اليمني الدستورية وتوليه 
مقاليد احلكم، كما ضمنها 
جاللتــه خالــص متنياته 
لســموه، رعاه اهللا، بدوام 
التوفيق والســداد لقيادة 
مسيرة اخلير والنماء في 

الوطن العزيز.
هــذا وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقية جوابية للســلطان 
هيثم بــن طــارق ضمنها 
بالغ شــكره وتقديره على 
مــا عبــر عنــه مــن فيض 
املشاعر الطيبة ومن صادق 
الدعاء، مشيدا سموه، حفظه 
اهللا، بالعالقات التاريخية 
واألخويــة الوطيــدة التي 
جتمــع الكويت وســلطنة 
عمان الشقيقة سائال سموه 
املولى تعالى أن يدمي عليه 
موفور الصحــة والعافية 
ويحقــق لســلطنة عمــان 
الشــقيقة املزيد من الرقي 
واالزدهــار في ظل القيادة 

احلكيمة جلاللته.
مملكة البحرين

كما تلقى حضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
برقيــة تهنئــة مــن أخيه 
صاحب اجلاللة امللك حمد 
بن عيســى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشــقيقة 
أعــرب فيهــا عــن خالص 
تهانيــه لســموه، حفظــه 
اهللا، مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم، كما ضمنها جاللته 
خالص متنياته لسموه رعاه 
اهللا بدوام التوفيق والسداد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الوطن العزيز.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقية جوابية للملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبر عنه من فيض املشاعر 
الطيبة ومن صادق الدعاء، 
مشيدا سموه، حفظه اهللا، 
بأواصر العالقات التاريخية 
واألخويــة الوطيــدة التي 
جتمــع الكويــت ومملكــة 
البحرين الشــقيقة، سائال 
ســموه املولــى تعالــى أن 
يدمي علــى جاللته موفور 
الصحــة والعافية ويحقق 
ململكة البحرين الشــقيقة 
كل الرقي واالزدهار في ظل 

قيادته احلكيمة. 
دولة اإلمارات العربية املتحدة

كذلــك تلقــى صاحــب 
الســمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظــه 

بــدوام التوفيق والســداد 
لقيادة مسيرة اخلير والنماء 

في الوطن العزيز.
هــذا وبعــث حضــرة 
صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
ببرقيــة جوابية لســموه 
ضمنها بالغ شكره وتقديره 
على ما عبر عنه سموه من 

العربية  اإلمــارات  لدولــة 
املتحدة الشقيقة كل الرقي 
واالزدهــار في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.
جمهورية قيرغيزيا

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، رسالة 
تهنئة من رئيس اجلمهورية 

الصديقــة  القيرغيزيــة 
ســورونباي  الرئيــس 
أعــرب فيها  جينبيكــوف 
عن تهانيه لسموه حفظه 
اهللا مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم كما ضمنها خالص 
متنياته لسموه رعاه اهللا 

بدوام التوفيق والسداد.
هذا وقد بعــث حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، برســالة جوابية 
ســورونباي  للرئيــس 
جينبيكوف أعرب فيها عن 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبر عنه من فيض املشاعر 
الطيبة، مشيدا سموه حفظه 
اهللا بالعالقــات الوطيــدة 
بني الكويــت واجلمهورية 
الصديقــة  القيرغيزيــة 
ومتمنيــا لفخامته موفور 

الصحة والعافية. 
جمهورية هنغاريا

وفي ذات السياق تلقى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، برقيــة تهنئة من 
رئيس جمهورية هنغاريا 
الرئيس يانوش  الصديقة 
أدير أعرب فيها عن تهانيه 
لسموه حفظه اهللا مبناسبة 
توليــه مقاليــد احلكم كما 
ضمنهــا خالــص متنياته 
لســموه رعــاه اهللا بدوام 

التوفيق والسداد.
هذا وقد بعــث حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه ببرقيــة جوابيــة 
أديــر  للرئيــس يانــوش 
أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديره على ما عبر عنه 
من فيض املشاعر الطيبة، 
مشيدا ســموه حفظه اهللا 
الوطيــدة بني  بالعالقــات 
الكويت وجمهورية هنغاريا 
الصديقة ومتمنيا ســموه 
لفخامتــه موفــور الصحة 

والعافية.
مملكة بوتان 

وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من صاحب 
اجلاللة امللك جمغي سنجي 
واجنيتشــوك امللك الرابع 
ململكة بوتان الصديقة أعرب 
فيها عــن تهانيه لســموه 
مبناســبة توليــه مقاليــد 
احلكم، كما ضمنها جاللته 
خالص متنياته لســموه، 
رعاه اهللا، بدوام التوفيق 

والسداد.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد حفظه اهللا ورعاه 
برســالة جوابية جلاللته 
أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديره ملا عبر عنه جاللته 
من فيض املشاعر الطيبة، 
مشــيدا ســموه بالعالقات 
الوطيدة بني الكويت ومملكة 
بوتان الصديقة، ومتمنيا 
جلاللتــه موفــور الصحة 

والعافية.

فيض املشاعر الطيبة ومن 
صادق الدعاء، مشيدا سموه 
حفظه اهللا بأواصر العالقات 
واألخويــة  التاريخيــة 
جتمــع  التــي  الوطيــدة 
الكويــت ودولــة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة، 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يدمي على سموه موفور 
الصحــة والعافية ويحقق 

أعربوا فيها عن خالص تهانيهم مبناسبة أداء سموه اليمني الدستورية متمنني دوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة اخلير والنماء في الوطن العزيز

اهللا ورعــاه، برقية تهنئة 
من أخيه صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة 
أعــرب فيهــا عــن خالص 
تهانيــه لســموه، حفظــه 
اهللا، مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم، كما ضمنها خالص 
متنياته لسموه رعاه اهللا 

محافظ األحمدي: قائد قادر على مواصلة املسيرة محافظ العاصمة: األمير  رجل دولة
من طراز فريد وباعث مدنية الكويت احلديثة

«الفنون املسرحية»: نعاهد األمير على العمل 
حتت توجيهاته ورؤى حكومته الرشيدة العتيبي: كل السمع والطاعة لصاحب السمو

هنــأ محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مبناسبة أداء اليمني 

الدستورية.
وقال اخلالد في رسالة 
وجهها الى سموه، يشرفني 
باســمي ونيابة عن أهالي 
وقاطني محافظة األحمدي 
أن أرفع الى مقامكم السامي 
أصدق آيات التهاني القلبية 
مقرونــة  والتبريــكات 
بأخلص الدعوات مبناسبة 
الدســتورية  اليمــني  أداء 
وتولي مقاليد احلكم كخير 
خلف خلير سلف والتهاني 

هنــأ محافــظ العاصمــة 
الشيخ طالل اخلالد، صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مبناســبة أداء سموه 
أميــرا  الدســتورية  اليمــني 

للكويت أمام مجلس األمة.
ورفع اخلالد، في تصريح 
صحافي، أسمى آيات التهاني 
والتبريكات للمقام الســامي 
لصاحب السمو األمير بهذه 
املناسبة الغالية على النفوس.

وقــال: ســيظل صاحــب 
السمو األمير خير خلف خلير 
سلف، ونسأل املولى جل وعال 

هنأ عميــد املعهد العالي 
للفنــون املســرحية د.علي 
العنزي صاحب السمو االمير 
الشيخ نواف األحمد بتوليه 

مقاليد احلكم.
وقــال د.العنــزي، فــي 
تصريح لــه: ونحــن نودع 
أميرنا الغالي املغفور له بإذن 
اهللا الشــيخ صباح األحمد، 
نعرب عن مشاعر الوالء التام 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اجلابر، وندعو 
اهللا أن يدمي على سمو األمير 

أعرب رئيــس املجلس 
البلــدي أســامة العتيبــي 
عــن خالــص تهانيــه إلى 
الســــمو  مقــام صاحــب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اليمــني  أدائــه  مبناســبة 
الدستورية وتوليه مقاليد 
احلكم أميرا للبالد، سائال 
اهللا العلي القدير ان يوفقه 
ملا فيه صالح البالد والعباد، 
وأن يسدد على طريق احلق 
خطاه، وأن يرزقه البطانة 

يحفظ ســموكم ويعينكم 
على حمــل األمانــة وأداء 
الرسالة السامية، ويوفقكم 
ويســدد خطاكم، ويحقق 
لكويتنــا احلبيبة في ظل 
قيادتكم الغايات. اللهم آمني 

يا رب العاملني.
يــا  وطاعــة  وســمعا 
صاحب السمو، ونعاهدكم 
على الوالء والبقاء ما حيينا 
جنــودا أوفياء لســموكم 
ورعاكــم  اهللا  حفظكــم 
العــز واإلبــاء.  ولكويــت 
فأنتم كمــا عهدناكم دائما 
نعــم الوالد والقائد القوي 
األمــني احلكيــم اإلنســان 

أن يلهمه التوفيق والســداد 
حلمل األمانة وأداء الرســالة 
ومواصلة خدمة الوطن الغالي 
والشــعب الكويتي األصيل، 
مؤكدا أن سموه قيادة وطنية 
فذة استطاعت أن تخدم وطنها 
وتتفانــى فــي أداء كل املهام 
واملسؤوليات التي اضطلعت 

بها.
أن  اخلالــد  وأوضــح 
«سموه رجل دولة من طراز 
فريــد وباعث مدنية الكويت 
احلديثة»، معربا عن «خالص 
أمنياته القلبية لسموه ببدء 

وافر الصحــة والعافية وأن 
يحقق لبلدنا الغالي الكويت، 
وشعبها األبي، كل ما نتطلع 

إليه من مناء وازدهار.
واضاف العنزي: وإذ نعبر 
باسم جميع منتسبي املعهد 
العالــي للفنون املســرحية 
أســاتذة وإداريــني وطالبــا 
وطالبــات كافة، عن خالص 
األماني، بالتوفيق والســداد 
قيادتــه،  حتــت  لوطننــا 
ومواصلة اإلسهام في رفعته 
وازدهاره، فنود أن نعبر عن 

التي  الناصحة  الصاحلــة 
تعينــه على فعــل اخلير، 
فســموه خير خلف خلير 

سلف.
ودعــا العتيبــي املولى 
عز وجل أن يعني ســموه 
على إكمال مســيرة اخلير 
والعطاء لصاحب الســمو 
الشــيخ صبــاح  الراحــل 
األحمــد، طيــب اهللا ثراه، 
واســتمرار نهضة كويتنا 
الغالية في جميع املجاالت 

املقتدر وبعــون اهللا على 
مواصلــة مســيرة الرفعة 
واملجد واالزدهار والرخاء 
واألمن واألمان على امتداد 
كويــت احملبة والســالم، 
الفاعل  وتعزيز حضورها 
ومكانتها املرموقة إقليميا 
وعامليــا، مبتـــــهلني الــى 
اهللا أن ينعم على سموكم 
مبوفور الصحة والعافية 
وطول العمر ويهيئ لوطننا 
الغالــي كل أســباب القوة 
واملنعــة فــي ظــل القيادة 
احلكيمة لسموكم حفظكم 
إنــه نعــم  اهللا ورعاكــم، 

املجيب.

مرحلــة جديــدة مــن العمل 
والتنميــة في البالد، حتظى 
ببصمــات ســموه املعهودة 
والتي طاملا أعلت راية الكويت 

في شتى امليادين».
وختم اخلالد، تصريحه، 
مبتهال إلــى املولى جل وعال 
أن يحفــظ صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
وأن يعينــه علــى أداء مهام 
سموه اجلسام في هذه املرحلة 
الدقيقة من عمر الوطن، وأن 
يحفظ رايــة الكويت خفاقة 

حتت قيادة سموه.

خالص احملبة لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
متمنني لســموه ولشــعبنا 

املزيد من الرقي واالزدهار.
ونعاهد سمو األمير، على 
العمل حتت توجيهاته ورؤى 
حكومته الرشيدة، سعيا ألن 
تظل الكويــت منارة ثقافية 
ومسرحية بارزة، مؤكدين أننا 
بأجيالنا املتعاقبة لن ننسى 
تلك املواقف الداعمة والصادقة 
للقيادة احلكيمة لدعم الثقافة 
واملسرح في وطننا املعطاء.

الرفاهيــة  ومبــا يحقــق 
الكرمي، مؤكدين  لشــعبنا 
مبايعتنا لســموه فله كل 

السمع والطاعة.
إلــى  داعــني اجلميــع 
الوقوف صفا واحدا خلف 
قيادة سموه احلكيمة مبا 
يســهم بترســيخ وحدتنا 
الوطنيــة واحلفــاظ على 
بالدنا حرة أبية والوصول 
بهــا إلــى مصــاف الــدول 

املتقدمة.

ندعو اجلميع إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة سموه احلكيمة

الشيخ فواز اخلالد

الشيخ طالل اخلالد

د.علي العنزي
أسامة العتيبي

الــى كويتنــا  موصولــة 
الكرام،  احلبيبــة وأهلهــا 
سائلني املولى سبحانه أن 
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نواب يهنئون صاحب السمو الشيخ نواف األحمد بتوليه 
مقاليد احلكم: نبايعك على السمع والطاعة أميرًا للكويت

والطاعــة نبايــع صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح أميرا 
لدولة الكويت، فخير خلف 

خلير سلف».
من جهته، قــال النائب 
ماجــد املطيــري «صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد اجلابــر الصباح، 
حفظــه اهللا ورعــاه، خير 
خلف خلير سلف، ونسأل 
اهللا أن يسدد خطاه ويجعل 
فــي يــده مفاتيــح اخليــر 

عمــر  النائــب  ودعــا 
الطبطبائــي اهللا أن يوفق 
الســمو االميــر  صاحــب 
الشــيخ نــواف األحمد ملا 
حتــب وترضى وأن يرزقه 
البطانة الصاحلة الناصحة 
وأن تســخره ملا فيه خير 

للكويت وشعبها».
من جهته، قــال النائب 
يوسف الفضالة «أسأل اهللا 
التوفيق والســداد ألميرنا 
الشــيخ نواف األحمد وأن 
يوفقه ملا فيــه خير للبالد 

لوطننــا الغالــي، وله منا 
السمع والطاعة».

ناصــر  النائــب  وقــال 
الدوسري «بعد أداء صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
اليمني الدستورية أمام مجلس 
األمة، أســأل اهللا أن يســدد 
خطاه الستكمال مسيرة البناء 
والنهضة في وطننا الغالي، 
وأن يعني ســموه على حمل 
األمانة،  الســمع والطاعة يا 

صاحب السمو».

والعباد وأن يرزقه البطانة 
الصاحلــة الناصحــة التي 
تدله على اخليــر وتعينه 
عليه،  اللهم احفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه».
وتقــدم النائب د.حمود 
إلــى  اخلضيــر بالتهنئــة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، سائال اهللا له 
السداد والتوفيق في حمل 
االمانة وقيادة الكويت إلى 
أفضل املراتب في ظل ظروف 
ومســؤولية  اســتثنائية 

تاريخيــة «انت أهــل لها.. 
رعاكم اهللا وسدد خطاكم إلى 
ما فيه خير البالد والعباد».
وقــال النائــب فيصــل 
الكنــدري «أتقدم بأســمى 
آيــات التهنئة والتبريكات 
ملقام ســمو األمير الشــيخ 
نــواف االحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، مبناسبة ادائه القسم 
الدستوري لتوليه منصب 
امير البالد، راجيا من املولى 
عز وجل ان يوفقه ويسدد 
خطاه ويجعل حكمه حميدا 

وعمره مديــدا ملا فيه خير 
لهذا البلد وشعبه».

راكان  النائــب  وقــال 
النصف: «صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
الصباح وفقكم اهللا وسدد 
خطاكــم ملــا فيــه اخليــر 
لهذه البــالد وأعانكم على 
حمل األمانة واملســؤولية 
باحلفاظ على املكتســبات 

الدستورية».
بدوره، قال النائب محمد 
املطير «أرفع أســمى آيات 
إلى  التهانــي والتبريكات 
سمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
القســم  أدائــه  مبناســبة 
الدســتوري لتولي مقاليد 
احلكم لدولة الكويت، راجيا 
من اهللا أن يرزقه البطانة 
التــي تعينــه  الصاحلــة 
على اخليــر وتدله عليه، 
ويصرف عنه بطانة السوء 

واملنافقني».
من ناحيته، قال النائب 
سعد اخلنفور «نسأل اهللا 
التوفيق والسداد لصاحب 
السمو االمير الشيخ نواف 
االحمــد بتســلمه مقاليــد 
البــالد، داعيا  احلكم فــي 
املولى سبحانه ان يحفظه 
ويرعــاه وان يســدد على 
طريق اخلير والفالح خطاه 
وأن يكأل بالتوفيق جهوده 
من اجــل ان تظل الكويت 
دائما في عز ورخاء وأمن 
وســخاء هامتها شــامخة 
عمالقــة ورايتهــا عاليــة 

خفاقة».

أكدوا أن سموه يتميز بطيب املعشر ودماثة اخللق وتواضع َجّم

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سامح عبد احلفيظ 
عبدالعزيز املطيري

التبريـــكات  توالـــــت 
والتهانــي لليــوم الثانــي 
إلى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه اهللا ورعاه، 
مبناســبة توليــه مقاليــد 
احلكــم في دولــة الكويت، 
داعــني اهللا أن يوفقه وأن 
يســدد خطــاه وأن يرزقه 
البطانة الصاحلة وأن يعينه 
ملا فيه اخلير والرفاه للوطن 

والشعب الكويتي.
وأضافوا في تصريحات 
مختلفة أن سمو األمير خير 
خلــف خليــر ســلف، وأن 
سموه يتميز بطيب املعشر 
ودماثة اخللق وتواضع جم، 
مشيرين إلى أن تلك الصفات 
جعلت الكويتيني يقلدونه 
أميرا عليهم راضني به أميرا 

ووالدا وقائدا.
أنهــم  النــواب  وأكــد 
علــى  يبايعــون ســموه 
السمع والطاعة، داعني اهللا 
أن يسدد خطاه الستكمال 
مسيرة البناء والنهضة في 

وطننا الغالي.
وقــال النائــب عبداهللا 
الكندري «بعد أداء صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد اجلابــر الصبــاح 
القســم أمام ممثلــي األمة، 
 أســأل اهللا تعالى أن يعني 
سموه ملا فيه خير للبالد، 
ومصلحــة ورفــاه العباد، 
ويرزقه البطانة الصاحلة، 

ويســدد خطــاه ملــا يحبه 
ويرضاه».

بــــدوره، قـــال النــائب 
املـــال « نصبــه  بــــــدر  د. 
الكويتيون اميرا على قلوبهم 
بسبب ما رأوه منه من طيب 
املعشــر وأدب وتواضــع، 
اسأل اهللا ان يرزق أميرنا 
البطانة الصاحلة الناصحة، 
 اللهم احفظ الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه».
من ناحيته، قال النائب 
فراج العربيد «على السمع 

د. بدر املالعبداهللا الكندري

عمر الطبطبائي

د.حمود اخلضيرمحمد املطير

ناصر الدوسريماجد املطيري فيصل الكندري

يوسف الفضالة

فراج العربيد راكان النصف

سعد اخلنفور

عبداهللا الكندري: نسأل اهللا 

أن يعني سموه على ما فيه 

خير للبالد

حمود اخلضير: نسأل اهللا التوفيق 

لسموه في حمل األمانة وقيادة 

الكويت إلى أفضل املراتب 

في ظل ظروف استثنائية

املطيري: نسأل اهللا أن يسدد 

خطاه ويجعل في يده مفاتيح 

اخلير لوطننا الغالي وله منا 

السمع والطاعة

راكان النصف: سمو األمير وفقكم 

اهللا وأعانكم على حمل األمانة 

واملسؤولية باحلفاظ 

على املكتسبات الدستورية

عمر الطبطبائي: نسأل اهللا أن 

يوفق صاحب السمو األمير ملا 

يحب ويرضى وأن يرزقه البطانة 

الصاحلة الناصحة

سعد اخلنفور: نسأل اهللا أن يكأل 

بالتوفيق جهوده من أجل أن تظل 

الكويت في عز ورخاء وأمن وسخاء 

هامتها شامخة ورايتها خفاقة

العربيد: على السمع والطاعة 

نبايع الشيخ نواف األحمد اجلابر 

الصباح أميرًا لدولة الكويت
فيصل الكندري: أرجو اهللا أن 

يوفقه ويسدد خطاه ويجعل 

حكمه حميدًا وعمره مديدًا 

ملا فيه خير لهذا البلد وشعبه

ناصر الدوسري: ندعو اهللا 

أن يسدد خطاه الستكمال 

مسيرة البناء والنهضة 

في وطننا الغالي

محمد املطير: نرجو اهللا أن يرزقه 

البطانة الصاحلة التي تعينه على اخلير 

ويصرف عنه بطانة السوء واملنافقني

يوسف الفضالة: نتضرع إلى 

املولى بالتوفيق والسداد ألميرنا 

الشيخ نواف األحمد وأن يوفقه 

ملا فيه خير للبالد والعباد

بدر املال: نّصبه الكويتيون أميرًا 

على قلوبهم لطيب معشره 

وتواضعه اَجلّم
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ماكرون وبوتني وترامب يدعون لوقف «فوري» إلطالق النار في «قره باغ»
عواصــم ـ وكاالت: دعت 
فرنسا وروســيا والواليات 
املتحــدة امــس إلــى وقــف 
فوري إلطالق النار بني قوات 
أذربيجان وتلك املنحدرة من 
أصل أرميني بســبب إقليم 
ناغورنــي قره بــاغ وحثت 
طرفي الصراع على العودة 

للمفاوضات سريعا.
وقــال رؤســاء فرنســا 
إميانويل ماكرون وروســيا 
ڤالدمييــر بوتــني وأميــركا 
دونالــد ترامــب فــي بيــان 
مشــترك، بصفتهم رؤســاء 
مجموعــة مينســك التابعة 
ملنظمة األمــن والتعاون في 
أوروبا، «ندعو إلى وقف فوري 
لألعمال القتالية، كما ندعو 
زعماء أرمينيا وأذربيجان إلى 
االلتزام دون تأخير باستئناف 
املفاوضات، بنية حسنة ودون 
شروط مسبقة حتت رعاية 
الرؤساء املشاركني ملجموعة 
مينسك التابعة ملنظمة األمن 

والتعاون في أوروبا».
وفــي وقــت ســابق، قال 
متحدث باســم الكرملني إن 
الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتني ناقش األزمة مع مجلس 

األمن في بالده.

ســاحقة على مواقع القوات 
األرمنية في األراضي احملتلة» 

طوال ليل امس.
مــن جانبه، قــال مكتب 

مبحطة القطارات هناك.
مســؤولون  ووصــف 
انفصاليــون فــي قــره باغ 
الوضع الليلي على طول خط 

لكن القوات األرمنية قمعت 
كل هذه احملاوالت».

أنهما  الطرفــان  ويزعــم 
أحلقا خسائر فادحة ببعضهما 
البعــض، وجتاهال الدعوات 
املتكررة مــن زعماء دوليني 

لوقف القتال.
وتنضــوي يريڤــان في 
حتالف عسكري جلمهوريات 
ســوفييتية ســابقة بقيادة 
موسكو واتهمت تركيا بإرسال 
مرتزقة من شــمال ســورية 
لدعم القــوات األذربيجانية 
في النزاع الدائر في قره باغ.
الدفــاع  وأعلنــت وزارة 
األرمينية عن إســقاط ثالث 
مروحيــات تابعــة للجيش 
األذربيجاني خالل ٢٤ ساعة.
وقــال املتحــدث باســم 
الـــــــوزارة، أرتســــــرون 
أوفانيسيان، أمس:«إن خسائر 
القــوات األذربيجانية خالل 
اليوم األخير تقدر بـ ٣٥٠-
٣٦٠ قتيال ونحو ٦٠٠ جريح».

وأضاف: «مت إسقاط ثالث 
مروحيات ودمــرت نحو ١٥ 
آليــة مدرعــة مــن مختلف 
األنــواع وقاذفــة صواريخ 
«ســميرتش» و٨ طائــرات 

مسيرة».

املدعــي العام في أذربيجان، 
إن القصــف األرميني أودى 
بحياة مدني فــي بلدة ترتر 
امس، وأحلق أضرارا بالغة 

اجلبهة، بأنه «متوتر»، وقالوا 
إن اجلانبــني تبادال القصف 
املدفعي. وأوضحوا أنه «حاول 
العدو إعــادة جتميع قواته، 

إلــى أن جميــع  وأشــار 
محاوالت التقدم من اجلانب 
األذربيجاني باءت بالفشل، 
مؤكدا اتساع رقعة استخدام 
املدفعيــة واشــتداد حــدة 

املواجهات في اإلقليم. 
وارتفع عدد القتلى إلى ١٢٧ 
بينهــم مدنيون، بينما أعلن 
كل طرف أنه أحلق خســائر 

فادحة بالطرف اآلخر.
وسجلت أرمينيا مقتل ١٠٤ 
جنــود و٢٣ مدنيــا، فيما لم 
تعترف أذربيجان بأي خسائر 
عســكرية، لكن صحافيا في 
وكالة فرانس برس في منطقة 
بيالغان جنوب البالد شــهد 
تشــييع جنازة جندي قتل 

في االشتباكات.
كما قالت القوات األرمينية 
إنها أسقطت مروحية تابعة 
ألذربيجــان، مــا أســفر عن 
سقوط املروحية في إيران.

القوات األرمينية  وقالت 
في بيان «بسبب قرب األعمال 
العدائية التي بدأتها أذربيجان 
من احلدود مع إيران، لألسف، 
فإن وقوع مثل هذه احلوادث 
أمر حتمي»، إال ان أذربيجان 
سارعت إلى نفي وقوع هذا 

احلادث.

قصف مدفعي عنيف وإسقاط طائرات في اإلقليم

وقــال الكرملني ان بوتني 
ونظيره الفرنسي إميانويل 
ماكرون بحثا اخلطوات التي 
ميكــن أن تتخذها مجموعة 

مينسك لوقف القتال.
جاء ذلك بعــد معلومات 
عن استمرار القصف املدفعي 
العنيف املتبادل بني املقاتلني 
األرمن واجليش األذربيجاني 
الدولية  الدعوات  أمس رغم 
اجلديدة إلنهاء القتال املستمر 
منذ أيام للسيطرة على جيب 

ناغورني قره باغ.
وســمع دوي انفجاريــن 
قرابة منتصف ليل امس في 
ستيباناكرت عاصمة اإلقليم 
االنفصالــي بينمــا انطلقت 
صفارات اإلنذار، وقال سكان 
إن املدينــة تعرضت لهجوم 

بطائرات مسيرة.
ودخل البلدان اخلصمان 
فــي القوقاز في نــزاع مرير 
بشــأن منطقة قره باغ منذ 
انهيار االحتاد الســوفييتي 
عندما انفصلت املقاطعة ذات 
الغالبية العرقية األرمنية عن 

أذربيجان.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
األذربيجانية امس، إن قواتها 
شــنت «ضربــات مدفعيــة 

ترامب يحاول مللمة تداعيات «املناظرة».. واللجنة املنظمة تغير قواعد إدارتها
عواصــم - وكاالت: يبدو 
أن تداعيات املناظرة الرئاسية 
األولى التي وصفت بـ «األسوأ 
في تاريخ أميركا»، بني الرئيس 
وخصمــه  ترامــب  دونالــد 
بايــدن،  الدميوقراطــي جــو 
ستســتمر طويال، خصوصا 
على ترامب الذي أثار استياء 
واســعا ان جلهة تصريحاته 
املستفزة أو أدائه طوال الـ ٩٠ 

دقيقة التي استغرقتها.
وفــي مســعى منــه إلــى 
تهدئــة الغضب بعــد رفضه 
التنديد صراحة باملجموعات 
اليمينية املتطرفة التي تنادي 
بنظرية تفوق العرق األبيض، 
دعــا ترامب تلك امليليشــيات 
شبه املسلحة التي نزلت الى 
الشوارع ملواجهة االحتجاجات 
ضــد العنصرية، إلــى «ترك 
الشرطة تقوم بعملها». وفي 
تزييف واضح ملوقفه تراجع 
ترامب، وقال «أنا ال أعرف من 
هم براود بويز»، رغم أنه دعاها 
خالل املناظــرة إلى «التراجع 
واالستعداد». وأضاف «األمر 
الوحيد الذي ميكنني قوله هو 
أنه يجب عليهم أن يتراجعوا 
ويتركــوا ســلطات تطبيــق 

القانون لتقوم بعملها».
وأتى تصريح ترامب غداة 
الســجال احلاد الذي تسببت 
بــه تهربــه من ســؤال املذيع 
كريس واالس حول ما اذا كان 

القادمتني.
اخلصمــان  واســتأنف 
حملتهمــا حيث انطلق بايدن 
في قطــاره االنتخابي بجولة 
على واليتي أوهايو وبنسلفانيا 
العماليتني، ومن هناك استأنف 
هجومه على ترامب مســتغال 
سقطته تلك، وقال في االينس 
بوالية أوهايو «أجد أن سلوك 
رئيــس الواليات املتحدة عار 

وطني».
وإذ هاجم بشدة عدم إدانة 
الرئيــس صراحــة للجماعة 

القيام بشيء ما».
كما هاجــم بايدن، خصمه 
اجلمهــوري المتناعــه عــن 
مخاطبــة األميركيــني بشــأن 
املصاعب التي يواجهونها جراء 

أزمة كوفيد-١٩.
وحمل عليه أيضا بســبب 
تشكيكه مبصداقية االنتخابات 
األميركيــة وقوله إن االقتراع 
البريــدي ستشــوبه عمليات 
«تزوير لم تروا مثيال لها من 

قبل».
باديــن للتقرب  ويســعى 

شبكة إم إس إن بي سي «رأيتم 
انهيارا عصبيا سياســيا. لم 

يحترم أبدا كرامة منصبه».
في مقابلة مع شبكة سي.إن.
إن أحملــت الســيناتور كمــاال 
هاريس املرشحة ملنصب نائب 
الرئيس على بطاقة بايدن، إلى 
أنه من غير املرجح أن ينسحب 
الدميوقراطــي مــن  املرشــح 

املناظرتني القادمتني.
وقالت هاريس «جو بايدن 
لن يرفض التحدث إلى الشعب 
األميركــي». حيث مــن املقرر 
إجراء املناظرة الثانية في ١٥ 

أكتوبر في ميامي.
مــن ناحيته توجه ترامب 
جــوا إلــى دولوث فــي والية 
مينسوتا في الوسط الغربي 
التي فازت بها هيالري كلينتون 
بفارق ضئيل عام ٢٠١٦، لتجمع 
مع أنصاره في الهواء الطلق.

وقالت آلــي إيد (٢٩ عاما) 
التــي كانت تقف مــع العديد 
من املؤيدين حتت رذاذ املطر، 
إنها لم تشــعر باالستياء إزاء 
تصريحات ترامب احلادة خالل 
املناظرة. واعتبرت «أنه يعبر 
بصراحة عن آرائه ويشرحها 
لهذا يدعمه الكثير من الناس».

واجتذبت املناظرة جمهورا 
أصغر بكثير من الرقم القياسي 
الذي سجل قبل أربع سنوات، 
وفقا لبيانات نيلسن، وشاهدها 
ما يقــدر بنحــو ٧٣٫١ مليون 

املتطرفة، قال بايدن «رسالتي 
إلى بــراود بويز وكل جماعة 
تنادي بتفوق العرق األبيض 
هي: توقفــوا وكفوا»، مضيفا 
«هذا مناف ملبادئنا كأميركيني».

وخالل توقــف القطار في 
غرينسبرغ ببنسلفانيا، حيث 
انتظره املئات في أكبر جتمع 
مؤيد لبايدن منذ أزمة الوباء، 
قال بايدن «لديهم شعار جديد 
اآلن، حرفيا، يقول (تراجعوا 
واســتعدوا) أي أنــه في حال 
خسر االنتخابات، رمبا يتعني 

مــن طبقــة العمــال والعودة 
إلى جذوره. وفي هذا السياق، 
قبل دعــم «جمعية النجارين 
األميركيني» التــي تضم ٥٥٠ 

ألف عضو. 
تواصــل  بايــدن  وإلــى 
ســيل االنتقادات ألداء ترامب 
خالل املناظرة، حيث أظهرت 
استطالعات للرأي أجريت بعد 
املناظرة تقدما طفيفا لبايدن.

وقالــت رئيســة مجلــس 
النواب الدميوقراطية نانسي 
بيلوســي فــي تصريــح على 

شخص عبر ١٦ شبكة أي أقل 
من الرقم القياســي البالغ ٨٤ 
مليونا الذين شاهدوا مناظرة 
ترامب والسيدة األولى السابقة 
هيالري كلينتون منافسته في 
انتخابات عــام ٢٠١٦. وميثل 
هذا انخفاضــا ١٣٪ عن الرقم 

املسجل عام ٢٠١٦.
إلــى ذلــك، أعلنــت إدارة 
الرئيس األميركي أنها تعتزم 
الســماح بقبول ١٥ ألف الجئ 
فقط في الواليات املتحدة في 
الســنة املاليــة ٢٠٢١، لتحدد 
بذلك مستوى قياسيا منخفضا 
جديدا في تاريخ برنامج اللجوء 

احلديث.
وقالت وزارة اخلارجية إن 
االقتراح يعكس إعطاء اإلدارة 
األولويــة «لســالمة ورفاهية 
األميركيني، السيما في ضوء 
استمرار جائحة كوفيد-١٩».

ويتضمن االقتراح حصصا 
محددة لالجئني الذين يعانون 
أو يخشون االضطهاد بسبب 
الديــن، والالجئني من العراق 
الذين ساعدوا الواليات املتحدة 
وكذلك الالجئني من السلفادور 
وغواتيماال وهندوراس وهونغ 

كونغ وكوبا وڤنزويال.
لكــن هذا العــدد يبدو أقل 
بكثيــر مــن ذلك الــذي تعهد 
به منافســه بايدن، الذي وعد 
بزيادة العدد إلى ١٢٥ ألف الجئ 

سنويا إذا فاز.

دعا اجلماعات اليمينية املتطرفة لترك الشرطة تقوم بواجبها.. وأعلن عزمه خفض أعداد الالجئني إلى مستوى قياسي جديد

(أ.ف.پ) الرئيس االميركي دونالد ترامب خالل جتمع انتخابي في مطار دولوث الدولي   

مستعدا ألن يدين صراحة تلك 
اجلماعــات، فلم يفعل بل قال 
انه يدعو جماعة «براود بويز» 

إلى «التراجع واالستعداد».
وبدا أن اجلماعة اليمينية 
شبه العسكرية أعجبت كثيرا 
مبــا قاله ترامب، إذ ســارعت 
إلى حتويل جملته هذه شعارا 
اعتمدتــه على حســاباتها في 

مواقع التواصل االجتماعي.
وجاء تراجع ترامب بعدما 
نــأى عــدد مــن اجلمهوريني 
بأنفسهم عن تعليقاته. وقال 
الســيناتور تيــم ســكوت، 
اجلمهــوري األســود الوحيد 
في مجلس الشيوخ األميركي، 
إن علــى ترامب أن «يصحح» 

تصريحاته.
وكذلك فعل زعيم الغالبية 
فــي مجلس الشــيوخ ميتش 

ماكونيل.
 - «املناظــرة  واحتلــت 
الفضائحيــة» العناويــن ملــا 
اتسمت به من فوضى وإهانات 
شخصية وصراخ ومقاطعات 
مستمرة. وذهب االستياء الى 
حد إطــالق دعوات من بعض 
املناظرتني  إلغاء  إلى  املعلقني 

املتبقيتني.
وهو ما دفع اللجنة املنظمة 
للمناظرات لإلعالن عن عزمها 
تطبيــق إجــراءات جديــدة 
ملساعدة مديريها في «احلفاظ 
على النظام» فــي املناظرتني 

االحتاد األوروبي يتخذ إجراء ملعاقبة بريطانيا
النتهاكها اتفاق «بريكست»

عواصــم ـ وكاالت: بدأت 
املفوضية األوروبية إجراءات 
قانونيــة ضد بريطانيا على 
خلفية مشروع قانون السوق 
الداخلية اجلديد والذي يعد 
انتهــاكا التفــاق انســحاب 
لندن من االحتــاد االوروبي 

(بريكست).
وقالت رئيسة املفوضية 
األوروبية أورزوال فون دير 
الين امس: «قررت املفوضية 
إرسال إشعار رسمي حلكومة 
اململكــة املتحــدة. هــذه هي 
اخلطــوة األولى فــي إجراء 

(ملواجهة) االنتهاك».
ديــر  فــون  وأضافــت 
اليــن أن «مشــروع القانون 
(البريطاني) هــذا بطبيعته 
ميثل انتهاكا اللتزام حســن 
النوايــا املنصوص عليه في 

اتفاق االنسحاب».
وكانت املفوضية األوروبية 
نبهت بريطانيا إلى ضرورة 
سحب مشروع قانون السوق 
الداخليــة في موعــد أقصاه 

نهاية سبتمبر املاضي.
ومينــح مشــروع قانون 
الداخليــة رئيــس  الســوق 
الــوزراء البريطاني بوريس 

من االحتاد األوروبي.
وقالت فون دير الين امس 
إنه «إذا مت تبني القانون كما 
هو، فســيتعارض متاما مع 
بروتوكول ايرلنــدا/ ايرلندا 

الشمالية».

الداخليــة للمملكــة املتحدة، 
والتأكد من أن الوزراء ميكنهم 
دائما الوفاء بالتزاماتهم جتاه 
الشــمالية وحماية  أيرلنــدا 
املكاسب من عملية السالم».

آنــا كافازيني،  ورحبــت 
عضو البرملان األوروبي عن 
«حــزب اخلضــر»، بخطوة 

املفوضية.
وقالت «من خالل مشروع 
الداخليــة  الســوق  قانــون 
اخلــاص بــه، فــإن بوريس 
جونســون ال يقــوض فقط 
اتفاق االنسحاب الذي وقعه 
بنفسه مع االحتاد األوروبي، 
بل يزعزع أيضا أساس اتفاقية 
اجلمعة العظيمة والسالم في 

اجلزيرة األيرلندية».
ويأتي هذا اإلعالن وسط 
جولــة مفاوضات أخرى بني 
الشريكني التجاريني للتوصل 
إلى اتفــاق بشــأن العالقات 
املستقبلية، واملقرر أن تختتم 

اليوم اجلمعة.
وحــذر كبيــر مفاوضــي 
االحتــاد األوروبي ميشــيل 
بارنييه من أنه يجب التوصل 
إلى اتفاق بحلــول منتصف 

أكتوبر على أقصى تقدير.

وتطلب رسالة املفوضية 
من بريطانيا تقدمي مزيد من 
املعلومات في غضون شهر، 
وهي اخلطوة األولى في إجراء 

مواجهة االنتهاك.
وميكن أن تــؤدي عملية 
انتهاك االتفاق في النهاية إلى 
فرض احملكمة العليا لالحتاد 
األوروبي عقوبات، لكن هذه 
العملية تستغرق عدة أشهر، 

على األقل.
وبالتالــي، ال ميكن توقع 
نتيجة إال بعد انتهاء الفترة 
االنتقالية خلروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي في نهاية 

العام احلالي.
دافعــت  مــا  وســرعان 
مشــروع  عــن  بريطانيــا 
القانون، وقال متحدث باسم 
احلكومــة البريطانيــة «لقد 
كشفنا بوضوح عن أسبابنا 
الستحداث اإلجراءات املتعلقة 
ببروتوكول ايرلندا الشمالية»، 
مشيرا إلى أن احلكومة سترد 
علــى املفوضية فــي الوقت 

املناسب.
املتحــدث «نحــن  وقــال 
بحاجة إلى إقامة شبكة أمان 
قانونية حلماية سالمة السوق 

(رويترز) رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين  

جونســون ســلطة جتــاوز 
بند في اتفاق االنسحاب من 
شأنه أن يفرض على أيرلندا 
الشــمالية قواعــد جمركيــة 
مختلفــة عــن باقــي اململكة 
املتحــدة، عقب خروج البالد 

«كورونا» يرفع إصاباته إلى ٣٤ مليونًا
وإيران تسجل حالة جديدة كل ٢٣ ثانية

عواصمـ  وكاالت: ٣٤ مليون اصابة خالل 
تسعة أشهر، وال عزاء للباحثني عن لقاح يوقف 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد سوى االنتظار 
والقيام باملزيد من االجراءات االحترازية واعادة 
فــرض القيــود، وهو ما تقوم بــه او تعتزم 
القيام به الكثير من الدول السيما االوروبية 

التي تواجه املوجة الثانية. 
فبحسب احصاءات جامعة جونز هوبكنز 
األميركية التي تعد مرجعا، جتاوز عدد الوفيات 
على مستوى العالم املليون و١٥ الفا، من أصل 

نحو ٣٤ مليونا و٥٠ ألف اصابة. 
وستفرض السلطات في مدريد إجراءات 
عزل عام في األيام املقبلة بعد أن وافقت رئيسة 
املنطقــة أمس على مضض علــى االنصياع 
ألمر احلكومة املركزية بحظر التنقالت غير 
الضرورية في العاصمة اإلسبانية التي تشهد 

أسوأ تفش لكوفيد-١٩ في أوروبا.
وتقول منظمة الصحة العاملية إن معدل 
اإلصابة باملرض في منطقة مدريد هو ٨٥٩ حالة 
لكل مائــة ألف بعد أن عادت حاالت العدوى 
للزيادة في إسبانيا التي كانت من أكثر الدول 

تضررا باملوجة األولى من اجلائحة.
وفي أملانيا، صنفت احلكومة مناطق محددة 
في ١١ دولة أوروبية مبا في ذلك كل من بلجيكا 
وأيسلندا وويلز وأيرلندا الشمالية كمناطق 
عالية اخلطورة. وحذرت رعاياها من السفر 
إلــى كل أنحاء بلجيكا بســبب ارتفاع أعداد 

اإلصابات بكورونا هناك. 
آســيويا، أظهرت بيانــات وزارة الصحة 

اإليرانية أمس أنه مت تسجيل ٣٨٢٥ حالة إصابة 
جديدة بالڤيروس، أي حالة كل ٢٣ ثانية.

وسجلت إيران خالل الفترة نفسها ٢١١ حالة 
وفاة بالڤيروس، مما يعني حالة وفاة كل سبع 
دقائق. وقالت املتحدثة باسم الوزارة سيما 
الري إنــه بذلك يبلغ إجمالي حاالت االصابة 
أكثر مــن ٤٦٠ ألف حالة والوفيــات ٢٦ ألفا 
و٣٨٠ حالة. وفي بنغالديش قررت السلطات 
متديد إغــالق جميع املؤسســات التعليمية 
فــي أنحاء البالد ملدة شــهر آخــر، وذلك في 
الوقــت الذي أعلنت فيه عن تســجيل زيادة 
في حاالت اإلصابة في البالد. وقال املتحدث 
باســم وزارة التعليم، م. أبو اخلير، إنه من 
املقرر أن تظل جميع املدارس مغلقة حتى ٣١ 

أكتوبر بسبب الوباء.
علــى صعيــد اللقاحــات، أعلنت شــركة 
«موديرنا» األميركية أن االختبارات السريرية 
على لقاحها التجريبي ضد كوفيد-١٩، وهي 
من بــني األكثر تقدما، لن تظهــر نتائج قبل 
٢٥ نوفمبر، مســتبعدة بالتالي أي تســويق 
جتاري لهذا اللقاح قبل االنتخابات الرئاسية 
األميركيــة املقــررة في ٣ نوفمبــر كما أعلن 
الرئيــس دونالد ترامب ســابقا. وقال املدير 
العام لشركة «موديرنا» ستيفان بانسيل خالل 
مؤمتر نظمته صحيفة «فايننشال تاميز» إنه 
«ســتكون لدينا بيانات سالمة كافية في ٢٥ 
نوفمبر لنتمكن من تقدمي طلب طارئ إلدارة 
الغذاء والدواء، بشرط أن تكون بيانات السالمة 

جيدة، أي أن اللقاح يعتبر آمنا».

ال نتائج الختبارات لقاح «موديرنا» قبل ٢٥ نوفمبر وإسبانيا تشدد العزل على مدريد



أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

قبيل وصول شنكر.. بري ُيعلن اإلطار التفاوضي لترسيم احلدود البحرية مع إسرائيل
بيروت ـ عمر حبنجر

قبيل أسبوعني من وصول 
مســاعد وزيــر اخلارجيــة 
االميركية ديڤيد شــينكر الى 
بيروت، أعلن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، في مؤمتر 
صحافــي، ما اتفــق عليه من 
إطار للتفاوض حول ترسيم 
احلدود البحرية، مشيرا الى 
ان «زيــارة وزيــر اخلارجية 
االميركية مايــك بومبيو إلى 
أعــادت ملف ترســيم  لبنان 
احلدود إلى احلياة واملبادرة 
التي متســكت بها هي تفاهم 
أبريل ١٩٩٦ وقرار مجلس األمن 
١٧٠١ وأن تكون االجتماعات في 
مقر األمم املتحدة في الناقورة 
وبرعايتهــا وحتت علم األمم 
املتحدة وتالزم املسارين برا 

وبحرا».
وقــال «الواليــات املتحدة 
تــدرك أن حكومتــي لبنــان 
وإسرائيل مستعدتان لترسيم 
حدودهما البحرية باالستناد 
إلــى جتربــة اآلليــة الثالثية 
املوجودة منذ تفاهمات ابريل 
١٩٩٦ وحاليــا مبوجب القرار 

.«١٧٠١
واضاف «طلب من الواليات 
املتحــدة أن تعمــل كوســيط 
لترســيم احلــدود البحريــة 
وهــي جاهــزة لذلــك، وحني 
يتــم التوافق على الترســيم 
فــي نهايــة املطــاف ســيتم 
إيداع اتفاق ترســيم احلدود 
البحرية لدى األمم املتحدة عمال 
الدولي واملعاهدات  بالقانون 

ذات الصلة».
الواليات  وقــال «تعتــزم 
املتحدة بذل قصارى جهودها 
مــن  أجــل إدارة املفاوضــات 
واختتامها بنجاح في أســرع 

وقت ممكن».
اضاف «اذا جنح الترسيم، 
فهنــاك مجــال كبيــر جــدا، 
خصوصا بالنسبة للبلوك ٨ 

وقال «متنيت علــى ماكرون 
أن يتفاوض مع «توتال» لئال 

يحصل تأخير اضافي».
وقال بري «آخر من يخالف 
الدستور سأكون أنا، وما جرى 
التوصل إليه هو مجرد اتفاق 
اطار يحــدد املســار الواجب 

سلوكه».
وكان مجلــس النواب أقر 
في جلســته التشريعية اول 
من امس تعديل قانون «اإلثراء 
غير املشــروع»، ما يعني انه 
بات بإمكان أي مواطن أن يتقدم 
بشــكوى خطية أمام القضاء 
ضد كل من يعمل في الشــأن 
العام، من الرؤساء الى الوزراء 
والنواب والقضاة والضباط، 
وصوال الى مستشاري الوزراء 
والى أصغر عسكري او شرطي 

العام إلى اللجان التي حتاملت 
عليه الكتل النيابية املسيحية 
خصوصا، حيث التقى تكتل 
«اجلمهورية القوية» مع تكتل 
«لبنان القوي»، اي «القوات» 
و«التيار»، على إسقاط النصاب 
في جلســة كان يفترض فيها 
إقرار هذا القانون، املدعوم من 
حزب اهللا وحركة امل وفريق 
بــات حصرا  املمانعــة كونه 
ملصلحة جتار املخدرات، بعد 
استثناء املوقوفني االسالميني 
واحملامــني بجرائم تدخل في 

نطاق ما يوصف باالرهاب.
النائب علي حســن خليل 
طمــأن الســجناء املوعودين 
بالعفــو إلى أن الرئيس نبيه 
بري سيناقش هذا القانون قبل 
اجللسة التشريعية املقبلة في 

وهناك تشريع آخر ُملح، 
ذلك الذي سمي بقانون الدوالر 
الطالبي، الذي يجيز حتويل 
١٠ آالف دوالر سنويا للطالب 
الدارس في اخلارج على سعر 
١٥١٥، وهو يسري على الطالب 

املسجلني قبل عام ٢٠٢٠.
حكوميــا، الصمت ســيد 
املوقف فــي بعبــدا، حيث ال 
موعــد الستشــارات نيابيــة 
وال مالمــح للشــخصية التي 
ميكــن تكليفهــا مــن جديد، 
لكــن هــذا التأخيــر ليس بال 
ثمــن، فالدوالر على تصاعده 
واحتياطي العمالت األجنبية 
ينفد، وكلفة اخلدمات الطبية، 
الى ٣٩٠٠ بدال من ١٥١٥ ليرة..، 
وهو ما رفضه وزير الصحة، 
معتبرا اياه عمال استفزازيا. 

يظهر فرق كبيــر بني ثروته 
وبني ما يجبيه من الراتب.

وتدخــل الطائرة اخلاصة 
واليخت والڤيال والســيجار 
في الئحة مظاهر اإلثراء غير 

املشروع ملوظف عام.
يذكر ان قانون اإلثراء غير 
املشروع في لبنان صدر عام 
١٩٥٣، وبدأ البحث بتعديله كي 
يصبح فاعال، منذ ٩ سنوات، 
واجنزت تعديالته عام ٢٠١٦، 
ثم نــام في األدراج ليســرح 
الفســاد وميرح، ويبلغ معه 
الديــن العام ما يفــوق الـ ٨٤ 
مليار دوالر، نصفها ذهب إلى 
الكهربــاء مبســؤولية وزراء 
الطاقة، التابعني للتيار احلر 
احلاكم بالتفاهم مع حزب اهللا.

في املقابل، عاد قانون العفو 

٢٠ اجلاري، امال في الوصول 
إلى مخرج.

مصادر متابعة قرأت في 
فشل مترير قانون العفو في 
املجلس فشــال الفتــا للكتل 
النيابية التــي دعمته وهي 
حزب اهللا وحركة امل، علما 
ان عــدم إقــرار العفو أحلق 
األذى بالعديد من السجناء 
انهــوا  الذيــن  او  املرضــى 
محكومياتهــم وعجزوا عن 

تسديد الغرامات املالية.
على ان أبرز تشريع صدر 
عن جلسة مجلس النواب هو 
تعديــل املادة ٤٧ مــن قانون 
أصول احملاكمــات اجلنائية، 
بحيث بــات بوســع احملامي 
احلضــور مــع موكلــه أمــام 

األجهزة األمنية ايضا.

مصادر متابعــة حتدثت عن 
اجتاه فرنسي لفرض عقوبات 
على شخصيات لبنانية معدلة، 
بدءا من وقف تأشيرات السفر.

في غضــون ذلــك، أدخل 
النائــب جبــران باســيل الى 
مستشــفى «أوتيل ديو» بعد 
تعرضه لضيــق في التنفس 
بســبب كورونا لكن وضعه 

الصحي جيد ومستقر.
وغــرد رئيــس «املــردة» 
ســليمان فرجنية معلقا على 
دعــوات باســيل اإلصالحية 
بقوله: «زميلي جبران، أمتنى 
لك الشفاء العاجل، الوقت ليس 
للمناكفــات واملزايــدات، لكن 
باالدعاء بالقوانني اإلصالحية 
دون القبول باستقاللية القضاء 

نفاق».

«كورونا» يُدخل باسيل إلى املستشفى بعد تعرضه لضيق في التنفس.. واحلديث عن عقوبات فرنسية تتناول التأشيرات

رئيــس مجلس النواب نبيه بري في مؤمتر صحافي بحضور وزيرة الدفاع زينة عكــر وقائد اجليش العماد جوزف عون وقائد قوة األمم املتحدة في لبنان 
اجلنرال ستيفانو ديل كول                    (محمود الطويل)

و٩، أن يكون أحد أسباب سداد 
ديوننا».

واوضح بري ان «االتفاق 
 ،٢٠٢٠/٧/٩ فــي  حصــل 
والعقوبات على علي حســن 
خليل وغيــره أتت الحقا وال 

عالقة لها بترسيم احلدود».
واكــد انــه عمل علــى هذا 
االتفاق منذ عقــد من الزمن، 
العــرب،  «قبــل  توجهــات 
ونحــن فــي لبنــان موقفنــا 
واضــح وجميعنــا متفقــون 
علــى مبادئنــا»، مشــيرا الى 
انــه «حصل تأخير حتى بعد 
التلزمي الذي كان من املفترض 
ان يحصل في السنة املاضية، 
وعدم االتفاق كان احد اسباب 
تأخير بدء توتــال بالتنقيب 
قبــل نهايــة العــام احلالي»، 

النواب املستقيلون بعد لقاء الراعي:

 «احلياد هو خالص لبنان»

بيروت - أحمد منصور 

قال النائب املســتقيل نعمة افرام، بعد 
اجتماع النواب املســيحيني املستقيلني مع 
البطريرك املاروني بشارة بطرس الراعي من 
بكركي «تداولنا في أمور عدة وحتديدا في 
خارطة طريق نحو لبنان على قدر طموحاتنا، 
والراعي له حرص على بقاء األمل في لبنان».

وأشار إلى أن «املطلوب انتخابات مبكرة 
ألنها تسمعنا صوت الشعب احلقيقي، وتعيد 
املصداقية بني الشعب والقادة السياسيني».

من جهتها، طالبت النائبة املستقيلة بوال 
يعقوبيان: «بنزع الشرعية عن هذه الطغمة 
احلاكمة، وان يســتمر البطريرك بالوقوف 
الى جانب شــعبه الذي لــم يعد قادرا على 
االستمرار في هذا الوطن، فهجرة االدمغة 
كبيرة من البلد، والبطريرك يشعر بهذا الهم».

واضافت: «نحن لــم نخرج من احلياة 

السياسية بل دخلنا الى جانب ناسنا الذين 
دعونا لالستقالة فقد تهدمت نصف بيروت، 
ولم يتحرك أحد او يحرك كرسيه اجلالس 
عليه». وأكدت ان «حياة لبنان بحياده، وصرخة 

بكركي مدوية وستصل الى كل مكان».
بدوره، ســأل النائب املســتقيل الياس 
حنكش النواب: «مــاذا تنتظرون، اذا كنتم 
حقيقة تخافون على مصير شــبابنا يجب 
القيام بهذه الصدمة». وقال: «اســتقلنا من 
أجل سببني، أوال لسبب اخالقي فال يجوز 
بعد هكذا تفجير االســتمرار كأن شيئا لم 
يكن، وثانيا بسبب عدم قدرتنا على التغيير 
من الداخل. واالشرف ان نشبك أيدينا مع 
الناس على ان نكون شهود زور في الداخل»، 
مشــددا على ان «احلياد هو خالص لبنان، 
واملرحلة املقبلة ستكون صعبة على اجلميع 

وعلى كل مسؤول ان يشعر مبسؤوليته».

مصر تتقدم ٣ مراكز في مؤشر احلرية االقتصادية ٢٠٢٠

القاهرة ـ هالة عمران وناهد إمام

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء 
انفوغرافا أوضح خالله أن معهد فريزر 
الكندي في سبتمبر ٢٠٢٠ أصدر تقريرا 
بعنوان «احلرية االقتصادية في العالم»، 
ووفقا ألحدث بيانات توافرت في ٢٠١٨، 
فقد جنحــت مصر في التقدم ٣ مراكز 
في مؤشــر احلرية االقتصادية، وذلك 
بتحسن ترتيبها في ٣ مجاالت، متقدمة 
٤١ مركزا في مجال «سهولة النفاذ إلى 

األموال»، و١٢ مركزا في مجال «حرية 
التجارة الدوليــة»، ومركزا واحدا في 

مجال «التشريعات التنظيمية».
وأوضــح االنفوغــراف أن هونــغ 
كونــغ مازالت تتصــدر ترتيب الدول 
على املؤشــر، في حني جاءت ڤنزويال 
في ذيل قائمة دول املؤشــر، لتأتي كل 
من نيوزيلندا وسويســرا والواليات 
املتحدة ضمن الــدول األعلى تصنيفا 
على املؤشر، مقابل الكونغو، وليبيا، 
والسودان ضمن الدول األقل تصنيفا 

على املؤشر.
وكان املركــز قــد نشــر انفوغرافا 
سلط من خالله الضوء على أن مصر 
اســتطاعت حتقيق تقدما ملحوظا في 
مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة 
US News حول أفضل الدول في مستوى 

التعليم ٢٠٢٠.
وأوضح االنفوغــراف أن مصر الـ 
٣ عربيــا والـ ٤٢ عامليا على مســتوى 
 US News التعليم وفقا تصنيف لوكالة

.٢٠٢

القوات البحرية املصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر املتوسط

مطار دمشق الدولي يستأنف عمله بعد توقف ٦ أشهر

دورية تركية ثانية على الطريق «أم ٤» بدون مشاركة روسية
القاهرة - خديجة حمودة

البحرية املصرية  القــوات  نفذت 
والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق 
املتوسط،  بالبحر  الشمالي  األسطول 
الشبحية  الفرقاطة  وذلك باشــتراك 
املصريــة (حتيا مصــر) والغواصة 
املصرية احلديثة من طراز (١٤٠٠/٢٠٩) 
 LATOUCHE -) مع الفرقاطة الفرنسية
TREVILLE)، وذلك في إطار خطة القيادة 
العامة للقوات املسلحة لالرتقاء مبستوى 
القوات  التدريب وتبادل اخلبرات مع 

املسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب العديد من األنشطة 
التدريبية املختلفة، منها تدريبات تأمني 
وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر 
ليــال، وتدريبات احلرب  الغواصات 
اإللكترونيــة، والتدريب على الدفاع 
النمطية، وكذلك  التهديدات غير  ضد 
التدريب على تشكيالت اإلبحار املختلفة، 
باإلضافة إلى تنفيذ تدريبات املواصالت 

اإلشارية.
وقد اشــتمل التدريب أيضا على 
محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة 
أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات 
على اإلجراءات املتخذة بواسطة السفن 

احلربية للدول املختلفة حلماية املناطق 
االقتصادية في أعالي البحار، وقد أظهر 
التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية 
املصرية والفرنسية املشاركة في تنفيذ 

املهام التي أوكلت إليهم.
وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم 
ركائز التعاون املشــترك بني القوات 
املسلحة املصرية والفرنسية والتعرف 
على أحدث نظم وأساليب القتال، مبا 
يســهم في صقل املهارات واخلبرات 
القتالية والعملياتية ودعم جهود األمن 
البحري واالستقرار والسلم في البحر 

املتوسط.

وكاالت: استأنف مطار دمشق الدولي أمس، 
نشاطه بعد ٦ أشهر من التوقف بسبب جائحة 
«كورونا» رغم اســتمرار ارتفاع اإلصابات. 
ووضعت وزارة النقل شروطا للراغبني بالعودة 
منها ضرورة اصطحابهم وثيقة إجرائهم اختبار 
«بي سي ار» تثبت خلوهم من الڤيروس لم 
ميــض عليها أكثر من ٩٦ ســاعة. واتخذت 
اإلجراءات الصحية املتبعة، وذلك من خالل 

اإلرشادات التي مت وضعها في املطار، أو من 
خالل مكبرات الصوت.

هذا، وكان وزير النقل الســوري، زهير 
خزمي، قد قام بجولة تفقدية يوم أمس األول 
للمطار اطلع فيها علــى اإلجراءات النهائية 
إلعادة افتتاحه، واستئناف التشغيل املنتظم 
لتخدمي الرحالت القادمة واملغادرة وملختلف 

شركات الطيران.

وكاالت: للمرة الثانية تتخلف القوات 
الروســية عن املشــاركة في الدوريات 
املشتركة مع القوات التركية التي يفترض 
أن يسيرها اجلانبان على الطريق الدولي 
حلب- الالذقية (M٤)، بحسب ما نقل موقع 
«عنب بلدي» عن املتحدث باسم «اجلبهة 

الوطنية للتحرير»، ناجي مصطفى.
وسير األتراك دورية منفردة انطلقت، 
من قرية الترنبة بريف إدلب الشــرقي 
اخلاضعة لســيطرة النظام، باجتاه قرية 
عني احلور في ريف إدلب الغربي، وهي 
آخر املناطق التي تسيطر عليها املعارضة 

في تلك املنطقة.
ولم يوضح مصطفى أســباب عدم 

مشاركة الروس في الدورية.
وفي حديث ســابق لعنب بلدي، قال 
الوطنية»،  مصدر عسكري في «اجلبهة 
فضل عدم ذكر اسمه، إن القوات الروسية 
فضلت عدم املشاركة في الدوريات بدعوى 
عدم قدرة األتــراك على حماية الطريق 
االســتراتيجي. وكان وزيــر اخلارجية 
إن  الروســي، ســيرغي الڤروڤ، قال 
التركية،   - الروسية  الدوريات املشتركة 

ستستأنف عملها فور هدوء األوضاع.

جدل في فرنسا حول اعتقال
شبكة «متويل إلكتروني» ألقارب «داعش» في سورية

القضاء األميركي يوجه تهمة اإلرهاب ألب وابنه التحقا بالتنظيم

عواصم ـ وكاالت: وجهت 
محكمة فيدراليــة في ميامي 
جنوب الواليات املتحدة تهمة 
«تقدمي دعم مادي إلى تنظيم 
إرهابي» ملواطن أميركي وابنه، 
وذلــك اللتحاقهمــا بصفوف 
تنظيم داعش في سورية التي 
سافرا إليها قبل خمس سنوات 

حني كان عمر االبن ١٤ عاما.
واملتهمــان هما جهاد علي 
(١٩ عاما) ووالده عمران علي 
(٥٣ عاما)، وقد اســتعادتهما 
مؤخرا الواليات املتحدة بعدما 
كانــا محتجزين في ســورية 
منذ العام املاضي إثر اعتقالهما 
علــى أيــدي قــوات ســورية 
الدميوقراطية (قسد) الكردية، 
التي ســيطرت على املناطق 
التي كان يحتلها التنظيم في 

شرق سورية.
ويواجه عمران علي وولده، 
إذا ما أدينــا بالتهمة املوجهة 
إليهمــا، عقوبة الســجن ملدة 

تصل إلى ٢٠ سنة.
وعمران علــي املولود في 
ترينيداد وتوباغو حصل على 
اجلنســية األميركية قبل أن 
يســافر في ٢٠١٥ مع زوجته 
وأبنائهما الستة إلى سورية 

لاللتحاق بالتنظيم.
ووفقــا للقــرار االتهامــي 
فــإن جهاد علي قــال حملققي 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي 
(أف بي آي) العام املاضي إنه 
كان في ذلك الوقت فتى يافعا 
«متحمسا الكتشاف بلد جديد 

والسفر».
وأضاف أن التنظيم دربه 
علــى التعامــل مع األســلحة 
يفــرزه  أن  قبــل  والقتــال، 
إلــى وحــدة ناطقــة باللغــة 

اإلجنليزية.
وشــارك كال املتهمــني في 
القتال فــي صفوف التنظيم، 
وســرعان ما انضم إليهما أخ 
جلهــاد هو حتــى أصغر منه 

سنا، وفقا للقرار االتهامي.
في السياق، ألقت النيابة 
الوطنية الفرنســية ملكافحة 
اإلرهاب القبض على حوالي 
٢٩ رجــال وامــرأة، من جميع 
أنحاء فرنسا بتهمة التمويل 

والتي نقلت بشكل أساسي عبر 
اإلنترنت لبيع وشراء عمالت 

«بيتكوين».
الشــبكة  هــذه  وكانــت 
ســتحول مئــات اآلالف مــن 
اليورو، والتي ستفيد أعضاء 
من تنظيــم القاعدة وتنظيم 
داعش في ســورية بحســب 

النيابة.
وبدأ نشــاط هذه الشبكة 
منــذ عــام ٢٠١٩، وبــرز فيها 
عناصر من التنظيم معروفون 
مبسعود.س ووليد.ف، وهما 
فرنسيان يبلغان من العمر ٢٥ 
عاما، سافرا إلى سورية سوية 
فــي عــام ٢٠١٣، أي أنهما من 
أوائل الفرنسيني الذين اضموا 
إلى التنظيــم، وحكم عليهما 
غيابيا في عام ٢٠١٦ بالسجن 

ملدة عشرة سنوات.
العمليــة  وأثــارت هــذه 
البوليســية غضب مجموعة 

عائالت الوحدة، والتي جتمع 
أقارب الفرنسيني احملتجزين 
في املعســكرات في سورية، 
وتدافع عن حق إرسال األموال 
إلى بناتهم أو زوجات أبنائهم 
ملساعدتهم «من أجل البقاء».

وطالبــت احملاميــة مــي 
مــاري دوســيه، املســؤولة 
عن احملتجزيــن الذين جرى 
اعتقالهــم، باإلفــراج عنهــم، 
مبررة أنه جرى رفض إعادة 
العديد من هؤالء األطفال إلى 
الوطــن ومــن املجحــف منع 
العائالت من تزويدهم باحلد 

األدنى من املساعدة.
وشددت أن هذه العائالت 
«ليس لديها خيار سوى إرسال 
األموال بطريقة أو بأخرى إلى 
أحبائهــا»، ويحتجــز حوالي 
١٥٠ بالغــا وحوالي ٣٠٠ طفل 
فرنسي في مخيمات سورية 

والعراق.

اإللكترونــي لإلرهــاب، وهو 
مــا اثار جــدال وانتقادات من 
قبل اقارب معتقلني فرنسيني 
في ســورية ترفــض باريس 

استعادتهم. 
وأشرف مكتب املدعي العام 
ملكافحة اإلرهاب على عملية 
جــرت يوم الثالثــاء املاضي، 
اتهم فيها أشــخاصا بتمويل 
اإلرهاب وكان من بينهم ستة 
مــن أقــارب احملتجــزات في 
مخيمات نساء تنظيم داعش 
الذي يسيطر عليه األكراد في 
الهول مبحافظة احلسكة في 
شمال شرقي سورية، بحسب 
ما نقلــت صحيفة «لوموند» 

الفرنسية.
وهي عملية غير مسبوقة 
وتنــوع  حجمهــا  بســبب 
األشــخاص املعنيــني فيهــا، 
وتفرعت إلى ٥٥ عملية تفتيش، 
في ٢٦ قسما للتحويالت املالية، 
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باريس للحفاظ على زخم 
االنتصارات أمام أجنيه

يأمل باريس سان جرمان حامل اللقب أن يتابع على زخم االنتصارات 
في سعيه لتحقيق فوزه الرابع تواليا، وذلك عندما يستقبل على 
ملعبه «بارك دي برانس» ضيفه اجنيه اليوم في افتتاح املرحلة 
السادسة من بطولة فرنسا. نفض الفريق الباريسي غبار بدايته 
السيئة في الـ «ليغ ١» بتعرضه خلسارتني على التوالي، فنجح في 
الفوز مببارياته الثالث التالية أمام متز ١-٠ ونيس ٣-٠ ورينس 
٢-٠، ليصعد للمركز السابع برصيد ٩ نقاط ومتأخرا بفارق ٤ 
نقاط عن املتصدر املفاجأة ريــن (١٣). لم يتوقع مدرب النادي 
الباريســي االملاني توماس توخل أن تكون انطالقة فريقه هذا 
املوسم األسوأ مذ تسلم مهامه في عام ٢٠١٨، رغم تأخر مبارياته 
بســبب فترة راحة الرتباطه القاري وغياب العديد من كوادره 
املهمة الذين وقعوا ضحية ڤيروس كورونا املستجد عقب خسارة 
نهائي مســابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ االملاني 
٠-١، أبرزهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي واالرجنتيني أنخل 
دي ماريا ومواطنه ماورو إيكاردي. وحتوم الشكوك حول إمكانية 
لعــب نيمار أمام أجنيه اثر تعرضه أمام رينس إلصابة في ربلة 
الساق اليمنى، إال أن الفحوص التي خضع لها جاءت «مطمئنة» 
وأشارت إلى مجرد تقلص بحسب بيان النادي، فيما يغيب دي 
ماريا بســبب إيقافه أربع مباريات لبصقه على مدافع مرسيليا 
غونســاليس في الكالسيكو. وتعج عيادة النادي باملصابني، مع 
املدافع الدولي االسباني خوان برنات الذي تعرض لتمزق في الرباط 
الصليبي االمامي للركبة اليسرى وخضع لعملية جراحية ناجحة 
الثالثاء، والعب الوسط السنغالي إدريسا غي (إصابة عضلية)، 
واالملاني تيلو كيهرر الذي من املقرر أن يسترجع نشاطه خالل 

فترة التوقف الدولية (منتصف أكتوبر املقبل).

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إيطاليا (املرحلة الـ ٣)
٩:٤٥beIN Sports HD٤فيورنتينا ـ سامبدوريا

فرنسا (املرحلة الـ ٦)

١٠beIN Sports HD١باريس ـ أجنيه
أملانيا (املرحلة الـ ٣)

٩:٣٠أونيون ـ ماينتس

«امللكي» جتاوز مطب بلد الوليد.. وهويسكا يفرمل أتلتيكو مدريد
أنقــذ املهاجــم البرازيلــي 
فينيســيوس جونيور فريقه 
ريال مدريــد حامل اللقب من 
فخ ضيفه بلد الوليد بتسجيله 
هدف الفــوز ١-٠، فيما فرمل 
هويســكا الصاعد حديثا إلى 
دوري األضــواء االنطالقــة 
القوية ألتلتيكو مدريد عندما 
أرغمه على التعادل الســلبي 
في املرحلة الرابعة من الدوري 
اإلسباني لكرة القدم. في املباراة 
األولى، ســجل فينيســيوس 
الهدف الوحيد في الدقيقة ٦٥ 
بعد ســبع دقائق من دخوله 
مكان الصربي لوكا يوفيتش 
الذي منحه املدرب الفرنســي 
زين الدين زيدان فرصة اللعب 
أساســيا دون أن يســتغلها 
على أكمل وجه وأهدر فرصة 

ســهلة في الدقيقــة ١٧. وقال 
فينيسيوس «أظن أن اجلميع 
مسرور باملباراة التي قدمناها، 
رمبا كان الشوط األول معقدا 
بعض الشــيء واملــدرب غير 
هذا الشيء في الشوط الثاني 
ودخلنــا أنا واسينســيو في 
الشوط الثاني وغيرنا الوضع، 
ويبقــى األهم هو أننا جنحنا 
في الفوز». وأضاف «يجب أال 
ننسى أننا في بداية املوسم ولم 
نلعب أي مباراة ودية ولم يكن 
لدينا الوقت الكافي لالستعداد 
للموسم اجلديد». وهو الفوز 
الثامن على التوالي لـ «امللكي» 
على ارضه والثاني تواليا هذا 
املوسم بعدما استهله بتعادل 
مخيــب أمــام مضيفــه ريال 
سوسييداد، فرفع رصيده إلى 

سبع نقاط مع مباراة مؤجلة 
من املرحلة االولى ضد جاره 
خيتافي. وفي مبــاراة ثانية، 
اســتعاد ڤياريال توازنه بعد 
خســارته املذلة أمام مضيفه 
برشلونة الوصيف ٠-٤ األحد 
في املرحلة الثالثة، بفوزه على 
ضيفه أالفيــس ٣-١. وفرض 
املهاجم الدولي باكو ألكاسير 
نفسه جنما للمباراة بتسجيله 
ثنائيــة (١٣ و٦٧)، وأضــاف 
جيرار مورينو الهدف الثاني 
(٤٥ من ركلة جزاء) فيما سجل 
إدغار منديس الهدف الوحيد 

للضيوف في الدقيقة ٣٦.
وحقق إلتشي فوزا ثمينا 
على مضيفه إيبار بهدف وحيد 
ســجله االرجنتينــي لوكاس 

بوبي في الدقيقة ٣٧.

البايرن.. «سوبر أملانيا من غير كالم»
أحرز بايرن ميونيخ لقب الكأس 
السوبر االملانية في كرة القدم بفوزه 
على غرميه بوروســيا دورمتوند 
٣-٢ على ملعب «أليانز أرينا» في 
ميونيــخ محققا لقبه اخلامس هذا 

العام.
الفرنســي كورنتــان  وســجل 
توليسو (١٨)، توماس مولر (٣٢) 
ويوشــوا كيميتــش (٨٢) أهــداف 
العمالق البافاري، فيما سجل يوليان 
برانــدت (٣٩) والنرويجي إرلينغ 

هاالند (٥٥) هدفي دورمتوند.
وواصــل بايرن زحفه في ٢٠٢٠ 
بعد أن حقق ثالثية تاريخية املوسم 
املاضــي بتتويجه بلقــب الدوري 
والكأس ودوري أبطال أوروبا قبل 
أن يفوز األســبوع املاضــي بلقب 

الــكأس الســوبر األوروبيــة على 
حساب اشــبيلية االســباني بطل 
الــدوري االوروبــي (يوروبا ليغ) 
في العاصمة املجرية (بودابست).

وجتمع الكأس بني بطلي الدوري 
والكأس، غير أن فوز بايرن حامل 
لقب الدوري فــي االعوام الثمانية 
املاضيــة بلقب الــكأس أيضا على 
حســاب باير ليڤركــوزن، وضعه 
مبواجهــة وصيفــه فــي الــدوري 

دورمتوند.
إلى ذلك، تفتتح املرحلة الثالثة 
مــن الــدوري االملاني اليــوم بلقاء 
وحيــد يجمــع بني أونيــون برلني 
وماينتس، حيث يسعى كل منهما 
الى فوزه االول هذا املوسم بعد حصد 
االول نقطة واحدة فقط (تعادل مع 

بوروسيا مونشــغالدباخ ١-١ بعد 
اخلسارة أمام أوغسبورغ ١-٢)، فيما 
خسر الثاني مباراتيه أمام اليبزيغ 
١-٣ وضيفه شتوتغارت ١-٤ وكلفته 

إقالة مدربه أخيم بييرلورتسر.
املــدرب املســاعد  وسيشــرف 
يان موريتــس ليخته على تدريب 

ماينتس حتى إشعار آخر.
كأس الرابطة اإلجنليزية

من جهة اخرى، بلغ مان سيتي 
حامل اللقب وجاره يونايتد الدور 
ربــع النهائــي مــن كأس الرابطــة 
االجنليزية لكرة القدم بفوز االول 
على مضيفــه بيرنلي ٣-٠ بفضل 
ثنائية لرحيم ستيرلينغ معوضا 
خيبة نهاية األســبوع، فيما تفوق 

الثاني على مضيفه برايتون بثالثية 
نظيفة.

في املباراة االولى، سجل ستيرلينغ 
(٣٥ و٤٩) والوافد اجلديد االسباني 
فيــران توريــس (٦٥) أهــداف مان 
سيتي حامل اللقب في األعوام الثالثة 

األخيرة.
وفي الثانية، دخل برايتون مباراته 
أمام مان يونايتد متطلعا للثأر بعد 
أيام فقط على خسارة قاسية ومثيرة 
للجــدل ٢-٣ على ارضه في املرحلة 
الثالثة من الدوري، بعدما احتســب 
احلكم ركلة جزاء في الثواني األخيرة 
ليحسم «اليونايتد» الفوز في الدقيقة 

.٩٠+١٠
وســجل االســكتلندي ســكوت 
ماكتوميناي (٤٤)، االسباني خوان 

ماتا (٧٣) والبديل الفرنسي بول بوغبا 
(٨٠) أهداف حامل اللقب عام ٢٠١٧.

وقاد دومينيك كالفيريت-لوين 
ايفرتون املتألق في الدوري هذا املوسم 
الى ربع النهائي بتسجيله «هاتريك» 

في مرمى وست هام ٤-١.
وســجل كالفرت-لويــن أهداف 
املــدرب االيطالــي كارلــو  فريــق 
انشــيلتوتي في الدقائق ١١،٧٨ و٨٤ 
البرازيلي ريتشارليسون  وأضاف 
هدفا فــي الدقيقة ٥٦، فيما ســجل 
روبرت سنودغرايس الهدف الوحيد 

للضيوف (٤٦).
وبلغ نيوكاســل الدور ذاته بعد 
فوزه على مضيفه نيوبورت كاونتي 
من الدرجة الرابعة بركالت الترجيح 
(٥-٤) بعد انتهاء الوقت األصلي ١-١.

الكبار ميرون إلى ربع نهائي كأس الرابطة اإلجنليزية

إصابة يوسف بـ«كورونا».. 
واستبعاده من «األزرق»

عبدالعزيز جاسم 

كشفت الفحوصات الطبية 
إصابة مهاجم منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم يوســف 
ناصر بڤيروس كورونا اول 
مــن امس وبالتالي ســيتم 
استبعاده تلقائيا عن صفوف 
«األزرق» السيما وانه سيدخل 
في فترة احلجر املنزلي ملدة 

ال تقل عن ١٠ أيام.
وكان ناصــر قد دخل 

احلصة التدريبيــة االولى التي اقيمت االحد املاضي لكنه غاب 
عن احلصة الثانية إلجراء املسحة. ويعد ناصر ثالث العب في 
صفوف «االزرق» يصاب بڤيروس كورونا فكان اولهم شبيب 
اخلالدي الذي لم يتدرب وكشــفت الفحوصات الطبية اصابته 
قبل التدريبات بيومني وقام املدرب ثامر عناد بضم عبدالعزيز 
مروي بدال منه، وكانت ثاني االصابات للمدافع سامي الصانع 
الذي لم يدخل التدريبات. وبعد إلغاء معســكر اإلمارات بسبب 
عدم موافقة وزارة الصحة على استثناء وفد «االزرق» من احلجر 
املنزلي، لم تتأكد بعد اذا ما كان منتخبنا سيســتأنف تدريباته 
أم ان هناك توجها لعودة الالعبني ألنديتهم على ان يكون هناك 

جتمع آخر في نوفمبر املقبل.



رياضـة
اجلمعة ٢ اكتوبر ٢٠٢٠

49

عجلة الكرة اللبنانية تنطلق غدًا
بيروت - ناجي شربل

تنطلق غدا بطولة الدوري 
العام اللبناني الـ ٥١ ألندية 
الدرجــة األولى، في عودة 
الكروية  رسمية لألنشطة 
اللبنانية، بعد  الى املالعب 
املوســم  توقف قســري 
املاضي بسبب احتجاجات ١٧ 
أكتوبر ٢٠١٩ غير املسبوقة 
في تاريخ البالد وتداعيات 
ڤيروس كورونا، والتي أدت 
الى تعليق األنشطة الكروية 
ثم إلغاء أنشطة املوسم كاملة، 
على رغم عدم تخطي املراحل 
أندية  امللعوبة من بطولتي 
الدرجتــني األولى والثانية 

عدد أصابع اليد الواحدة.
وجترى املباريات خلف 

أبواب موصدة في وجــه اجلمهور بالكامل، 
ويقتصر احلضور على عدد محدد من إداريي 
االندية، في ظل إجراءات خاصة مبواجهة ڤيروس 
كورونــا، بينها منع الالعبــني من املصافحة 
واســتخدام غرف تبديل املالبس، الى إلزام 
املتواجدين في املدرجات، على قلتهم، بوضع 

الكمامات الواقية.
وتقتصر املشاركة على الالعبني اللبنانيني، 
وعلى مرحلة ذهاب واحدة، تليها مرحلة من 
دور واحد للفرق الســتة األولى، والستة في 
النصف الثاني مــن الالئحة في بطولة أندية 

الدرجة األولى.
وتقام غدا ثالث مباريات جترى كلها الساعة 
الثالثة والنصف بعد الظهر: الصفاء مع النجمة 
في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جوينة، 
األخاء األهلي عاليه مع الشــباب الغازية على 
ملعب أمني عبد النــور البلدي في بحمدون، 
شباب الساحل مع طرابلس على ملعب العهد 

على طريق املطار.
وتختتم املرحلة االحد بثالث مباريات جترى 
كلها أيضا الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر: 
السالم زغرتا يلتقي شباب البرج على ملعب 
االول في منطقة املرداشية بزغرتا في شمال 

لبنان، التضامن صور مع االنصار على ملعب 
صور البلدي، البرج مع العهد على ملعب صيدا 

البلدي.
اللقب  التنافس على  ويتوقع أن ينحصر 
بني العهد بطل املواسم الثالثة األخيرة وحامل 
لقب مسابقة كاس االحتاد اآلسيوي ٢٠١٩، وبني 
فريقي النجمة واالنصار، علما أن األخير دجج 
صفوفه مبجموعة كبيرة من الالعبني، آخرهم 

ساعد الدفاع نادر مطر من النجمة.
ويسعى األنصار حامل الرقم القياسي في 
عدد مرات الفوز ببطولــة لبنان ١٣ مرة، الى 
التتويج للمرة األولى باللقب املرموق منذ ١٢ 
ســنة. ويقوده املدرب العراقي عبد الوهاب 

أبو الهيل.
في حني يتولى اإلشراف على العهد الالعب 
الدولي السابق رضا عنتر، بعد رحيل املدرب 
باسم مرمر الى الكويت. بينما عاد النجم السابق 
«املايسترو» موسى حجيج الى عرينه النجمة 

من موقع املدير الفني.
ويبدو فريقا البرج وشــباب الساحل في 
موقع جيد حلجز مكان في منطقة القمة للفرق 
الســتة األولى. في حني تبــدو األمور الفنية 

متقاربة بالنسبة الى بقية الفرق.

نادر مطر أبرز صفقات األنصار للموسم اجلديد

النصر حلجز تذكرة نهائي آسيا 
أمام برسبوليس غدًا

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يتطلع فريق النصر السعودي إلى استكمال 
مشواره بنجاح في بطولة دوري ابطال آسيا 
والوصول الى املباراة النهائية بعد تغلبه على 
مواطنه أهلي جدة في الدور ربع النهائي ٢-٠، 
وسيخوض النصر اختبارا صعبا في الدور 
نصف النهائي أمام برسبوليس اإليراني الذي 
فاز على باختاكور األوزبكي، ٢-٠، في الـ ٦ 
مساء غد (السبت) بتوقيت الكويت، على ستاد 

جاســم بن حمد بنادي السد، وهي املواجهة 
التي حتدد الفريق املتأهل إلى املباراة النهائية 

للبطولة من بني فرق غرب القارة.
هذا وســوف يقام الدور النهائي يوم ١٩ 
ديسمبر في غرب القارة اآلسيوية.. فيما لم 
تبدأ منافسات فرق شرق آسيا بدوري األبطال 
حتى اآلن، ومن املقرر انطالقها خالل الفترة 
من ١٧ أكتوبر اجلاري حتى ٢٨ نوفمبر املقبل 
التي ستحتضن مبارياتها حتى  في ماليزيا، 

نصف النهائي.

ميسي يصطدم برونالدو في دوري أبطال أوروبا
وضعــــت قــــرعة دور 
املجموعــات بــدوري أبطال 
ـ   ٢٠٢٠ ملوســم  أوروبــا 
التــي أجراها االحتاد   ،٢٠٢١
القدم امس  األوروبي لكــرة 
مبدينة جنيڤ السويسرية، 
النجمــني ليونيــل ميســي 
وكرســتيانو رونالدو وجها 
لوجه فــي مجموعة واحدة، 
ضمــت كال مــن يوڤنتــوس 
وبرشــلونة ودينامو كييڤ 

وفرنشفاروش.
وستكون املرة االولى التي 
يلتقي فيهــا النجمان اللذان 
أحرزا الكرة الذهبية ١١ مرة في 
السنوات الـ ١٢ االخيرة منذ 
ان رحل النجم البرتغالي عن 
ريال مدريد عام ٢٠١٨ وانضم 
الى فريق «السيدة العجوز» 

مقابل ١٠٠ مليون يورو.
في حني أســفرت القرعة 
عن مجموعــة صعبة لريال 
مدريــد بجوار كل مــن إنتر 
ميالن وشــاختار دونيتسك 
وبوروسيا مونشنغالدباغ، 
فــي الوقــت الــذي حملــت 
فيــه صدامــا كبيــرا حلامل 
اللقــب بايــرن ميونيخ أمام 
أتلتيكو مدريد في املجموعة 
األولــى بجانب ســالزبروغ 

ولوكوموتيڤ موسكو.
وفــي مجموعــة ناريــة، 
جــاءت فــرق باريس ســان 
جيرمان ومانشستر يونايتد، 

مدريد، شاختار، إنتر ميالن، 
ومونشنغالدباغ.

الثالثــة:  املجموعــة  ٭ 
بورتو، مانشســتر ســيتي، 

أوملبياكوس، ومارسيليا.
٭ املجموعة الرابعة: ليڤربول، 

أياكس، أتاالنتا، وميتالند.
اخلامســة:  املجموعــة  ٭ 
تشيلســي،  إشــبيلية، 

كراسوندار، ورين.
السادســة:  املجموعــة  ٭ 
زينيت، دورمتوند، التسيو، 

وكلوب بروغ.
الســابعة:  املجموعــة  ٭ 
يوڤنتوس، برشلونة، دينامو 

فــي في ايــام ٩ و١٠ و١٦ و١٧ 
مارس، فيما ســيكون ذهاب 
ربع النهائي في ٦ و٧ أبريل 
وااليــاب فــي ١٣ و١٤ أبريل، 
وسيكون ذهاب نصف النهائي 
في ٢٧ و٢٨ أبريل واإلياب في 
٤ و٥ مايــو، علــى ان تكون 
املباراة النهائية في ٢٩ مايو.

جوائز األفضل

القرعة  وخــالل ســحب 
أعلن االحتاد األوروبي لكرة 
القــدم (يويفا) عــن جوائز 
االفضل خالل املوسم املاضي 
تــوج  ٢٠٢٠/٢٠١٩، حيــث 
املهاجــم الپولنــدي روبرت 
ليڤاندوڤسكي هداف بايرن 
ميونيخ الــى جانب جائزة 
افضــل مهاجــم فــي دوري 
األبطال، بجائزة العب العام 
في القارة االوروبية بعد ان 
قاد فريقــه للفوز بالثالثية 
(دوري األبطــال والســوبر 
االوروبي ومسابقتي الدوري 
والــكأس احملليــني وكذلــك 
الســوبر االملانــي، وقد قام 
رئيس «ويفا» الســلوڤيني 
ألكسندر تشيفيرين بتقدمي 
اجلائــزة الذي تفــوق على 
العــب مانشســتر ســيتي 
البلجيكي كيڤن دي بروين 
وحارس مرمى بايرن ميونيخ 
مانويل نوير، بينما حصدت 
الدمناركيــة بيرنيل هاردر 
مهاجمــة تشلســي جائــزة 

أفضل العبه. 
هــذا، وقد نــال جنم مان 
ســيتي كيڤــن دي برويــن 
جائزة افضل العب وســط، 
فيما نال مدافع بايرن ميونيخ 
جوشــوا كيميتــش جائزة 
افضل مدافع وحصد زميله 
وقائدة فــي الفريق مانويل 
نويــر جائزة أفضل حارس 

مرمى.
فيما تــوج هانزي فليك 
بجائزة أفضل مدرب متفوقا 
على كل مــن يورغن كلوب 
الفنــي لليڤربــول  املديــر 
وجوليان ناجلسمان املدير 
الفني لفريق اليبزغ األملاني، 
وحصد الفرنسي جيان لوك 
فاسييغ مدرب ليون جائزة 
أفضــل مــدرب لكــرة قــدم 

السيدات في أوروبا.

كييڤ، وفرنشفاروش.
٭ املجموعة الثامنة: باريس 
ســان جيرمان، مانشســتر 
يونايتد، اليبزيغ، وباشــاك 

شهير.
وســتقام اجلولة االولى 
يومي ٢٠ و٢١ اكتوبر، والثانية 
فــي ٢٧ و٢٨ منــه، والثالثة 
يومي ٣ و٤ نوفمبر، والرابعة 
في ٢٤ و٢٥ منه، واخلامسة 
في االول والثاني من ديسمبر 
والسادســة واالخيرة في ٨ 
و٩ منه، على ان يكون ذهاب 
ثمن النهائي في ايام ١٦ و١٧ 
و٢٣ و٢٤ فبرايــر، وااليــاب 

ليڤاندوڤسكي يفوز بجائزة أفضل العب في أوروبا.. ومدرب البايرن فليك أفضل مدرب

واليبزيغ (مفاجأة النســخة 
املاضية) بجانب باشاك شهير.
وشهدت القرعة مجموعة 
صعبة أيضا لليڤربول، حيث 
ضمــت إلــى جانبــه أياكس 
امستردام وأتاالنتا وميتالند، 
فيما جاءت بقية املجموعات 
متوازنة نوعا ما من دون أي 
صدامات قويــة على النحو 

اآلتي:
٭ املجموعــة األولى: بايرن 
أتلتيكــو مدريد،  ميونيــخ، 
ســالزبورغ، ولوكوموتيف 

موسكو.
٭ املجموعــة الثانية: ريال 

ليڤاندوڤسكي أفضل العب ومهاجم بدوري األبطال يتوسط زميليه في بايرن ميونيخ كيميتش الفائز بجائزة افضل 
مدافع ونوير أفضل حارس مرمى



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا
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أرقام اجلريدة

أهل الكويت من مواطنني ومقيمني 

يتبادلون التعازي على رحيل شيخ 

الديبلوماسية وقائد اإلنسانية.

م اهللا أجورنا جميعًا    عظَّ

       وأحسن عزاءنا.

    إجنازات الراحل عززت مكانة الكويت

          عامليًا.

ملوك ورؤساء ومسؤولون يعزون 

الكويت بوفاة أمير اإلنسانية الشيخ 

صباح األحمد رحمه اهللا.

الصحف اخلليجية تبرز مشاعر حزن وألم مواطنيها لفقيد اخلليج والعالم
عواصمـ  وكاالت: واصلت 
الصحــف العربية تغطيتها 
للفاجعة التي أّملت بالكويت 
برحيل أميرها صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد وأبرزت 
عمــق الروابــط بــني الدول 
العربية والكويت التي أرسى 
دعائمها، رحمه اهللا، واخوانه 

من الزعماء العرب
الصحف السعودية

صحيفــة  افتتاحيــة 
«الرياض» السعودية جاءت 
بعنوان «خير خلف.. خلير 
سلف»، وتضمنت ما عبر عنه 
املواطنون السعوديون، من 
مشاعر حزن ودعاء، تضمنتها 
التعــازي في فقيــد اخلليج 
والعالم، الشيخ صباح األحمد 
ـ رحمــه اهللا ـ ســواء علــى 
وسائل التواصل االجتماعي 
أو على املســتوى اإلعالمي 
بشــكل عام، وهو مــا يؤكد 
حرص ودعم اململكة الدائمني 
على أمن واستقرار الكويت 
وقيادتهــا، لتواصــل عملية 
البنــاء والتنميــة ومواجهة 
التحديات املســتقبلية، وأن 
تتجــاوز الكويــت وقيادتها 
املصــاب  هــذا  وشــعبها 
اجللــل، وأن يلهمهم الصبر 
والســلوان، وأن يــدمي على 
الكويت وشــعبها الشــقيق 
األمن واالســتقرار والرخاء 

واالزدهار.
وواصلت: اململكة والكويت 
إدراك كبيــر بأهميــة  علــى 
حفــظ روابط األخــوة، التي 
جتمعهمــا علــى املســتويني 
احلكومــي والشــعبي حتت 
ظل قيادتني حكيمتني، وهذه 
العالقة الوطيدة مستمرة في 
طريقها نحو مســتقبل زاهر 
يحقق األمن والرخاء للبلدين 
والشعبني الشقيقني، وعالقة 
األخوة املتجذرة بني البلدين 
عبر عنها خادم احلرمني في 
االتصــال الهاتفــي بكلمــات 
بليغة ومؤثرة حيث قال: «لقد 
فقدنا أخا عزيزا وقائدا كرس 
حياته خلدمــة وطنه وأمته 
العربية واإلسالمية واملجتمع 
اإلنســاني، وحظــي مبكانة 
مرموقة وتقدير مميز بني قادة 
وشعوب العالم، نعزي أنفسنا 
وكل أبنــاء اخلليج واألمتني 

العربية واإلسالمية».
مضامــني  حملــت  كمــا 
االتصــاالت الهاتفيــة التــي 
أجراها خادم احلرمني وولي 
العهــد، مــع أميــر الكويــت 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ 
نــواف األحمد، فــي التعزية 
واملواساة في الفقيد صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد 
ـ رحمــه اهللا ـ لتظهــر عمق 
ما يربــط اململكــة والكويت 
من عالقات تاريخية راسخة 
ومتجــذرة، تنبع مــن رؤى 
وتالحــم ومصير مشــترك، 

يوفقه ويســدد علــى دروب 
اخليــر خطاه، وأن يدمي اهللا 
على الشــعب الكويتي نعمة 
األمن واألمان في ظل قيادته 

الرشيدة حفظها اهللا.
صحيفــة  وأوضحــت 
«اليوم» في افتتاحيتها التي 
جاءت بعنوان «كلمات قيادة.. 
واســتقرار منطقــة»: كلمات 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بــن عبدالعزيز عند 
إعالن وفاة صاحب الســمو 
الشيخ صباح األحمد، رحمه 
اهللا، حــني قال ـ أيــده اهللا ـ 
فقدت برحيل الشيخ صباح 
األحمدـ  رحمه اهللاـ  أخا عزيزا 
وصديقا كرميا وقامة كبيرة، 
له في نفســي مكانة عظيمة 

وتقدير يستحقه.
نفتقده كما يفتقده شعبه، 
وسيخلده التاريخ، إذ كرس 
حياته خلدمــة بالده وأمتيه 

رحمــه اهللا، كما هنأ ســموه 
بتوليه مقاليد احلكم في بالده.
هــذه الكلمات مــن قيادة 
اململكة العربية الســعودية، 
بقدر مــا هي تعكــس موقفا 
ثابتا في وقــوف اململكة إلى 
جوار أشقائها وحلفائها من 
دول اخلليج العربي واملنطقة، 
فهي تعكس بعدا عميقا لتلك 
العالقات التاريخية بني اململكة 
والكويت الشقيقة التي تشكل 
عبر الســنني، مثاال للوحدة 
في املوقف واملصير والتالحم 
والتوافق بــني دول اجلوار، 
والبعد الصادق في العالقات 
دولتــني،  بــني  اإلنســانية 
باإلضافة للواقع اجلغرافي، 
فاململكــة والكويــت جارتان 
بكل ما حتمله هذه الكلمة من 
آفاق ترتبط بالعالقات، سواء 
السياســية أو االقتصاديــة، 
باإلضافة لألبعاد اإلنســانية 

والتآخي والتالحم التاريخي 
بــني دولتــني جتمعهمــا كل 
الروابــط الوثيقــة والعهود 

الثابتة.
اإلمارات

من جانبها، سلطت الصحف 
االماراتيــة احملليــة الضــوء 
على تأكيد القيــادة االماراتية 
الرشيدة دعمها للقيادة اجلديدة 
في الكويت الشــقيقة برئاسة 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد أميــر الكويت 
ومتنياتها له بالسداد والتوفيق 
والنجــاح فــي قيادة مســيرة 

التقدم والنماء والتطور.
افتتاحية صحيفة «االحتاد» 
جاءت حتت عنوان «املســيرة 
مستمرة».. كتبت فيها (متعهدا 
برفعة الكويت وعزتها وحماية 
أمنهــا واســتقرارها وضمــان 
كرامة ورفاهية شعبها، ومؤكدا 
اســتمرار النهج الدميوقراطي 
لدولــة القانون واملؤسســات، 
وداعيــا إلــى وحــدة الصــف 
ملواجهة التحديات، أطلق أمير 
الكويت صاحب السمو الشيخ 
نــواف األحمد اجلابر الصباح 
إشــارة العهد اجلديــد، مكمال 
طريق أمير اإلنسانية الراحل، 
املغفور له الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح).
وأشــارت إلــى أن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة االمارات 
«حفظــه اهللا» أكد في تهنئته، 
خير خلف خلير ســلف، عمق 
التاريخية واألخوية  الروابط 
التي جتمع البلدين والشعبني، 
واحلــرص على املضــي قدما 
فــي متتني وتعزيــز التعاون، 
ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع، 
والتمنيات الصادقة بالتوفيق 
والنجــاح فــي قيادة مســيرة 

التقدم والنماء والتطور.
وتابعت: دعــوات صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
دبــي «رعــاه اهللا» وصاحــب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة، 
بالتوفيــق والســداد لســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
أكــدت دعم القيــادة اجلديدة، 
والشــعب الكويتــي، لتحقيق 
املزيد من التقدم والرخاء والعز 
واالســتقرار واألمان، وشددت 
على أن الكويت ستظل كعهدها 
دائمــا رمــزا للوفــاق واخلير 
والقيم الســامية فــي املنطقة 
والعالم. واختتمت «االحتاد» 
افتتاحيتها بقولها: «رحم اهللا 
الفقيد الشــيخ صباح األحمد، 
أمير اإلنسانية، وتغمده بواسع 
رحمته، وأسكنه فسيح جناته. 
ووفق سبحانه وتعالى الشيخ 
نواف األحمد إلكمال مســيرة 

دولة العطاء واخلير».

العربية واإلسالمية. تعازينا 
ألهلنا فــي الكويت. (إنا هللا 

وإنا إليه راجعون).
وواصلت: وكذلك ما ورد 
في برقية العزاء واملواســاة 
التــي بعثها خــادم احلرمني 
الشــريفني «يحفظــه اهللا»، 
لصاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد أمير الكويت في وفاة 
ســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد، رحمه اهللا، كما هنأ 
ســموه في البرقيــة بتوليه 

مقاليد احلكم في بالده.
وتابعت: وما ورد في برقية 
العزاء واملواساة التي بعثها 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
أمير الكويت، في وفاة سمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 

وهي العالقــات التي تنطلق 
من مفهــوم العائلة الواحدة 
واألخــوة، قبــل أي مفاهيــم 

أخرى تربط عالقات الدول.
وختمــت: رحــل الشــيخ 
صبــاح األحمــد ـ رحمه اهللا 
ـ بعــد عمــر حافــل بالعطاء 
واإلجنازات في خدمة شعبه 
العربية واإلســالمية  وأمته 
ونصرة قضاياهــا، فقد كان 
أحد قــادة اخلليج والكويت 
الذيــن عملــوا علــى ازدهار 
املنطقــة ودعم اســتقرارها، 
وحظي مبكانة عالية بني قادة 
العالم، وله مواقفه السياسية 
واإلنسانية القوية واملشهودة 
على جميع احملافل، واجلميع 
يبتهلون إلى اهللا، بأن يعني 
صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمــد اجلابــر الصبــاح، 
أمير الكويت الشــقيقة، فهو 
خير خلف خلير سلف، وأن 

صالة الغائب على األمير الراحل في «األقصى» املبارك
عواصم - وكاالت: أقيمت 
بعد صالة ظهر أمس، صالة 
الغائب في املسجد األقصى 
املبارك على روح طيب الذكر 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 

رحمه اهللا. 
وقالــت وكالــة األنبــاء 
الفلســطينية «وفا» إن ذلك 
يأتــي «في رســالة تضامن 
مــع أبناء هذا البلــد الطيب 
وتخليــدا لذكــرى املرحوم 
ومواقفــه التاريخية، والتي 
انحــاز فيها الى قضايا أمته 
وهمومها وعلى رأسها قضية 
املقدسات اإلسالمية واملسجد 
األقصــى املبارك فــي مدينة 
القــدس، وذلــك بدعــوة من 
مجلس األوقاف والشــؤون 
واملقدســات اإلســالمية في 

القدس».
وقــال مديــر عــام دائرة 
األوقاف اإلســالمية الشيخ 
عزام اخلطيــب: إننا نعزي 
أنفسنا وأبناء الكويت العربية 
الشقيقة في مصابهم اجللل، 
سائلني اهللا تعالى أن يتغمد 
الفقيد بواســع رحمته وأن 
يختار لهذا البلد الطيب من 
يحفظ عهد الفقيد ورسالته 

التي عاش ومات عليها.
هذا، وقد أديت الصالة في 
رحاب املسجد األقصى املبارك 
بحضور جمع من أبناء املدينة 
املقدسة وعلمائها وعدد من 
أعضــاء مجلــس األوقــاف 
اإلســالمية وكبــار موظفي 

دائرة األوقاف اإلسالمية.

رجل التسامح

بعد فقدان اخلليج أحد أعمدته حاكماً محباً ورجل 
التسامح والسالم، نظم الشاعر اإلماراتي د.مانع بن 
ســعيد العتيبة قصيدة عن فقيــد الكويت واالمتني 
العربية واإلسالمية عبر خاللها عما يعتمل في نفسه 
ونفوس ابناء اخلليج والوطن العربي من مشاعر حزن 

على الفقيد الكبير، وقال فيها:
القلــب يبكي قبل ال تبكي العيون

عليك يا رجل التســامح والسالم
بوناصر الوافي أبو القلب احلنون

بعــدك ترانــا كيف ننظــر لألمام
انظر إلى العالم بدا فيه الســكون

من بعــد فقدك ما بعد يوجد مرام
تدري فراقك ممكن ايسبب جنون

للي باســمك صــار يربطهم هيام
بــس القدر ثــم الزمن ثــم املنون

بيــده إلــه العــرش خــّالق األنام
الكويت من عقبك بعد وشو تكون

من بعد نورك صار يكسيها ظالم
كل العرب في شوف وجهك يحلمون

اقلوبها تصبح على شوفك حمام
اتهون كل النــاس وانته ما تهون

على الكويت انته شروات الغمام
عــودت جثه واخلاليــق ينظرون

بأفواهها في شــوفها ضاع الكالم
املســلمني اللــي بفكــرك يعقدون

أحالم فيها تعيش في حب ووئام
لكن بعدك يا خســاره يشــتكون

وال عــاد تلقى طيب فيهم والتزام
لكن على نــواف معقوده الظنون

قرٍمٍٍٍ محــط اخلير معنى االحترام

شعر: د.مانع بن سعيد العتيبة
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