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بعثاتنا الديبلوماسية واصلت استقبال املعزين بوفاة فقيد الوطن
عواصــم - كونــا: واصلت 
ســفاراتنا وقنصلياتنــا حول 
العالم تلقي العزاء بوفاة املغفور 
له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
قدم وزير الدولة للشــؤون 
اخلارجيــة وعضــو مجلــس 
الوزراء السعودي عادل اجلبير 
واجب العزاء بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى ســمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد 

مبقر سفارتنا لدى اململكة.
وقالت السفارة في بيان أمس 
السبت ان الوزير اجلبير أعرب 
عن خالص تعازيه القلبية لدولة 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا، 
ونوه بكل ما قدمه سمو األمير 
الراحل خالل مسيرته على جميع 
األصعــدة اخلليجية والعربية 

واإلسالمية والعاملية.
من جانبه، قال سفير دولة 
الكويت لدى السعودية الشيخ 
علــي اخلالــد اجلابــر الصباح 
«أحســن اهللا عزاءنــا جميعــا 
وعظــم اهللا أجرنــا وغفر اهللا 
لسمو أمير اإلنسانية وأسكنه 
فسيح جناته وألهمنا اهللا الصبر 

والسلوان».
وأعرب السفير الشيخ علي 
اخلالد عن خالص الشكر للوزير 
اجلبيــر وللقيادة الســعودية 
والشعب السعودي الكرمي على 
مشاعرهم األخوية الطيبة في 
هذا املصاب، ســائال املولى عز 
وجل ان يتغمــد الفقيد الكبير 
بواسع رحمته وعظيم مغفرته. 

سفارتنا في أبوظبي

كما قــدم عدد مــن الوزراء 
وكبــار املســؤولني االماراتيني 
واجــب العزاء في وفاة ســمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد، طيب اهللا ثراه، وذلك 
في مقر سفارتنا لدى االمارات 

في ابوظبي. 
وذكرت الســفارة في بيان 
تلقته «كونا» ان املعزين دونوا 
كلمــات فــي ســجل التعــازي 
بالســفارة أعربــوا فيهــا عــن 
خالــص عزائهــم ومواســاتهم 
لقيادة وشــعب دولــة الكويت 
في وفاة ســمو األمير الراحل، 
راجني من املولى العزيز القدير 
ان يتغمده بواسع رحمته وان 
يلهم أسرة آل الصباح الكرمية 
والشعب الكويتي الكرمي الصبر 

والسلوان. 
وأفــاد البيان بــأن املعزين 
كان مــن بينهــم وزيــر الطاقة 
االماراتــي  التحتيــة  والبنيــة 
سهيل املزروعي ووزير التربية 
والتعليــم االماراتــي حســني 
احلمادي ووزير الدولة لشؤون 
الدفاع محمد البواردي ومستشار 
الشؤون القضائية والدينية في 
وزارة شؤون الرئاسة االماراتية 
وعضو مجمع البحوث االسالمية 
باالزهر الشريف علي الهاشمي 
ورئيس دائــرة تنمية املجتمع 
في ابوظبــي د. مغير اخلييلي 
ورئيس دائرة الطاقة في ابوظبي 

م. عويضة املرر.
من جانبه، استذكر سفيرنا 
لــدى االمــارات عميــد الســلك 
الديبلوماسي صالح البعيجان 
املســيرة املشرفة لسمو األمير 
الراحل فــي العمل السياســي 
والديبلوماسي والتي ضرب فيها 
اروع االمثلــة في دعم القضايا 
العربية واالسالمية والعمل على 
وحدتها واستقرارها الى جانب 
بصمات سموه البارزة في دعم 
االمن والسلم االقليمي والدولي.
وتقــدم البعيجان بخالص 
العزاء الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد والى 
احلكومة الرشــيدة والشــعب 
الكويتــي الكرمي بوفاة ســمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمد. وكانت السفارة الكويتية 
لــدى االمارات افتتحت ســجل 
التعــازي االربعــاء املاضي في 
مقر السفارة في أبوظبي وملدة 

ثالثة أيام.
ممثل احلكومة املوريتانية 

كذلــك قدم ممثــل احلكومة 
املوريتانية وزير العدل محمد 
ولد الشيخ أمس االول اجلمعة 
تعازي شــعب وحكومة بالده 
للكويــت شــعبا وحكومة في 
وفاة سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
وذلك مبقر سفارة الكويت في 

نواكشوط.
وقال املســؤول املوريتاني 
في عبارات التعازي التي خطها 
في الســجل املفتوح بسفارتنا 
في نواكشــوط والتــي نقلتها 
املوريتانيــة  االنبــاء  وكالــة 
اإلســالمية  «اجلمهوريــة  ان 
املوريتانيــة فجعــت برحيــل 
فقيد الكويت الغالي سمو األمير 

الشيخ صباح األحمد».
واضاف انه بفقده «انطفأت 
شــمعة مروءة ونخوة وسداد 
رأي وفقدت األمة العربية قائدا 
حكيما غيورا على قضايا أمته 
االســالمية والعربيــة وصوتا 

في هذا املصاب اجللل.
مــن جهتــه أكــد القنصــل 
بســفارة مولدوفا لــدى أنقرة 
تــودور فاسيليســا ان «األمير 
الراحل سيبقى في ذاكرتنا كأحد 
القادة الذين ساهموا في تطوير 
دولة الكويت وتعزيز الســالم 
واالستقرار واألمن في املنطقة».
القائــم باألعمــال  وأعــرب 
بســفارة جنــوب أفريقيا لدى 
تركيــا تســيبو رانامانــي عن 
خالص تعازيه للشعب الكويتي 
لوفاة أمير البالد الراحل، مؤكدا 
ان حكمة ســموه والدور الذي 
أداه كان محــل تقدير وإعجاب 

شعب بالده.
كمــا أكدت القائــم باألعمال 
بسفارة اإلمارات لدى أنقرة آمنة 
آل علــي ان األمتني االســالمية 
أجمــع  والعالــم  والعربيــة 
فقدوا قائد الســالم والتسامح 
واالنسانية معربة عن خالص 
العزاء واملواساة حلكومة دولة 
الكويت وشــعبها لوفــاة أمير 

البالد الراحل.
مسؤولو االحتاد األوروبي 

كمــا تقدم كبار املســؤولني 
والسفراء والديبلوماسيون في 
كل من االحتاد االوروبي وحلف 
شمال االطلسي (ناتو) وحكومة 
بلجيكا بالتعازي بوفاة ســمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمد اجلابــر الصباح، طيب 

اهللا ثراه.
وأدلى عدد من هؤالء املعزين 
بتصريحــات متفرقــة لوكالة 
االنبــاء الكويتيــة (كونا) في 
بروكسل وذلك في االيام الثالثة 

املاضية.
االحتــاد  مفــوض  وقــال 
االوروبي للشــؤون االنسانية 
وادارة االزمات جانيز لينارسيك 
لـ«كونا»: «تلقينا نبأ وفاة سمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد بحــزن كبير وســوف 
نتذكــر عمله الــذي لم يعتريه 
الكلــل في قضايا املصاحلة في 

املنطقة وفي خارجها».
واتبع بقوله «نعتز بذكراه 
قائدا لالنسانية ونتقدم حلكومة 
الكويــت وشــعبها بتعازينــا 

اخلالصة».
وفي تصريح مماثل لـ«كونا» 

الصبــاح وحلكومــة الكويــت 
وشعبها.

واضاف السفير البديوي في 
تصريحه لـ«كونا»: «لقد كرس 
سمو األمير الراحل حياته ليس 
فقط خلدمة شعب الكويت وامنا 
خلدمة منطقة اخلليج والعاملني 
العربي واالسالمي وفي املجتمع 

الدولي».
ورأى ان رحيل سموه سوف 
«يخلف فراغا كبيرا ليس فقط 
في الكويت بل في العالم بأسره»، 
مستدركا بالقول «لكننا واثقون 
من ان سمو أمير البالد احلالي 
ســوف يســتمر علــى نهجــه 
والطريق الذي وضعه للكويت».

ولفــت ســفير الكويت الى 
التفاعل الدولي الضخم مع وفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد وباالخص التعازي التي 
تقــدم بها كبار املســؤولني في 
االحتاد االوروبي والذين ثمنوا 
عاليا الدور الدولي لسمو االمير 
الراحل فــي احلفاظ على االمن 

والسالم في املنطقة.

ممثلة احلكومة التشيكية
من جهتها، استذكرت ممثلة 
احلكومة التشيكية نائبة وزير 
اخلارجية ميخال ماركسوفا أمس 
األول اجلمعة مناقب سمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد 
وبصماته االنسانية والسياسية 

احلكيمة.
جاء ذلك خالل تقدميها واجب 
العزاء مبقر سفارة دولة الكويت 
لدى التشيك في العاصمة براغ.

من جهتــه أعرب ســفيرنا 
لدى التشيك راشد الهاجري في 
تصريــح لـ«كونا» عن خالص 
شكره وتقديره جلموع املعزين 
الذيــن عبــروا عن مشــاعرهم 
الفياضة بوفاة صاحب السمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 

األحمد طيب اهللا ثراه.
وسأل اهللا عز وجل ان يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ويدخله 
فســيح جناته ويلهــم الكويت 
قيادة وشعبا الصبر والسلوان.

واستذكر السفير الهاجري 
اســهامات ســموه واجنازاتــه 
العمــل  فــي  الكبيــر  ودوره 
اإلنساني، الفتا الى ان حصوله 
رحمه اهللا على لقب (قائد العمل 

سائال املولى عز وجل أن يعني 
سمو األمير الشيخ نواف األحمد 

ويوفقه ويرعاه.
ومن جانبها أقامت اجلالية 
االسالمية مبدينة ميالنو عاصمة 
شمال ايطاليا صالة الغائب على 
روح «فقيــد األمتــني العربيــة 
واإلســالمية» الطاهرة املغفور 
له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
في مسجد (دار الثقافة اإلسالمية 
والعربية) مبشاركة الفتة رغم 
الظروف احلالية بســبب وباء 

كورونا.
املســجد  امــام  وتوجــه 
واملصلون بالدعاء مبتهلني الى 
اهللا أن يتغمد ســموه بواســع 
رحمتــه ورضوانــه متذكرين 
مبشاعر احلب واالمتنان أفضال 
الفقيد اخليرة ومناصرته لقضايا 
االسالم واحلوار ودعمه الكرمي 
واملسلمني برعايته التي شملت 
الناس في كل صوب بال متييز.

سفارتنا في سريالنكا 

مــن جهــة أخــرى، قالــت 
سفارتنا لدى سريالنكا واحملالة 
إلى املالديف إنها قد فتحت سجل 
تعاٍز بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد طيب اهللا ثراه.
وقالت الســفارة فــي بيان 
تلقت (كونا) نسخة منه اجلمعة 
إنها استقبلت التعازي ملدة ثالثة 

ايام في العاصمة كولومبو.
ومن جانبه أعرب ســفيرنا 
لدى ســريالنكا خلف بوظهير 
عن خالص تعازيه ألســرة آل 
صباح والشعب الكويتي كافة 
في وفاة سمو األمير الراحل. 

سفارتنا في صربيا 

قال ســفيرنا لــدى صربيا 
يوسف عبدالصمد ان سفارتنا 
في العاصمة بلغراد فتحت سجال 
للتعــازي بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشــيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه في االيام الثالثة 
املاضية. جاء ذلــك في اتصال 
هاتفي اجراه السفير عبدالصمد 

مع (كونا) أمس السبت.
وتقدم الســفير عبدالصمد 
بخالص العزاء وصادق املواساة 
إلى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بهذا املصاب 
اجللل ســائال املولى تعالى ان 
يرحم الراحل الكبير ويســكنه 
فسيح جناته. وذكر ان العديد 
من كبار املســؤولني الصربيني 
توافدوا على مقر السفارة لتقدمي 
واجب العزاء ولفيف من السفراء 
ورؤساء البعثات الديبلوماسية 
اضافــة الى عدد كبير من ابناء 
اجلاليــة العربية واالســالمية 
املقيمــة في صربيــا فضال عن 
اصدقاء الكويت من الصربيني 
وممثلي املشيخة االسالمية في 
مديني (نوفي بلغراد) و(نوفي 
بــازار). وأوضح انــه كان في 
مقدمة املعزين املمثل الشخصي 
لرئيس اجلمهوريــة الصربية 
الكسندر فوتشيتش الذي نقل 
رسالة تعزية شفهية من الرئيس 
الصربي بوفاة الشــيخ صباح 
األحمد طيب اهللا ثراه. وأضاف 
أن نائب رئيس البرملان الصربي 
فالدميير مارينكوفيتش وممثل 
احلكومة الصربية وزير الدولة 
للشــؤون اخلارجيــة نيمانيا 
ستيفانوفيتش أديا واجب العزاء 
في مقر السفارة باالضافة الى 
التعازي التي تلقتها الســفارة 
مــن ولي العهــد الصربي الذي 
يحتل منصبا شرفيا في صربيا.
وقال إن اجلماعة االسالمية 
الصربيــة اقامــت امــس األول 
اجلمعــة صــالة الغائــب على 
املغفــور لــه بــإذن اهللا تعالى 
ســمو األميــر الراحل الشــيخ 
صباح األحمــد طيب اهللا ثراه 
بعد صالة اجلمعة في مســجد 

البيرق بالعاصمة بلغراد.
وردا على سؤال حول ردود 
فعل وســائل االعالم الصربية 
على رحيل سمو األمير صباح 
األحمد قال السفير عبدالصمد 
انها اجمعت على ان «رحيل هذا 

قــال نائب األمــني العام حللف 
شمال األطلسي (ناتو) ميرتشا 
جيوانا «أتينــا لنقدم التعازي 
نيابــة عن األمــني العام حللف 
(ناتو) ينس ستولتنبرغ وعن 

نفسي بفقد قائد عظيم».
واضاف جيوانا أن «األمير 
الراحــل قــاد بالده فــي أوقات 
عصيبــة باحلكمــة والرحمــة 
والتصميــم الثابت على احالل 
الســالم واالمــن والتعاون في 
اخلليــج وفي الوطــن العربي 
وحول العالم.. اعتقد انه اجنز 
في حياته الطويلة املتميزة كقائد 
لهــذا البلد العظيــم العديد من 
االجنازات التي تبقى ذكراها».

وأعــرب عــن تطلــع حلف 
(الناتو) الى حتقيق املزيد من 
التقدم في شراكته مع الكويت.

وجاء في رسالة تعزية كتبها 
املمثل اخلاص لرئيس البرملان 
األوروبي ديفيد ساسولي «نتقدم 
باالجالل لرجل الدولة العظيم 
الذي يحظى باحترام كبير في 
الكويت وفي املنطقة وخارجها».
ووصفــت الرســالة ســمو 
الراحــل بـ«املهنــدس  األميــر 
الكويــت  املعمــاري لسياســة 
اخلارجيــة املســتقلة والتــي 
تنتهج بشــكل أساسي حتقيق 
الســالم واملصاحلة»، مضيفة 
«لقــد أدت قيــادة الكويت دور 

الوساطة املهمة في املنطقة».
وأثنــت الرســالة علــى ما 
وصفتــه بقيــادة ســمو األمير 
الراحل املثالية وجهوده في جعل 

الكويت مانحا انسانيا بارزا.
وقال سفير الواليات املتحدة 
لدى بلجيــكا رونالد غيدويتز 
في تصريح لـ«كونا» ان ســمو 
األمير الراحل قدم مساهمة رائعة 
في إحالل السالم ليس فقط في 
منطقة الشــرق األوسط بل في 

مختلف أنحاء العالم.
وقــدم رئيس املراســم في 
وزارة اخلارجيــة البلجيكيــة 
السفير اوليفيير بيل التعازي 
لشــعب الكويت وأسرة األمير 

الراحل الشيخ صباح األحمد.
من جهته، تقدم سفير دولة 
الكويت لــدى بلجيكا واالحتاد 
األوروبي وحلف (الناتو) جاسم 
البديوي بخالص التعازي لسمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد 

اإلنســاني) األممي جاء نتيجة 
اعماله االنسانية في شتى ارجاء 

املعمورة.
وقال الهاجري ان دور سمو 
األمير الراحل في حل النزاعات 
كان له االثر الكبير مشيرا الى 
حصول سموه ايضا على وسام 
االســتحقاق العسكري «برتبة 
قائــد أعلى» من قبــل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، مبينا 
انه تكرمي مســتحق لهذا القائد 

احلكيم رحمه اهللا.
الهاجــري  الســفير  وهنــأ 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد مبناســبة توليه 
مقاليد احلكم، داعيا املولى عز 
وجل أن يحفظ الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
قنصلية الكويت مبيالنو

كذلــك، اســتأنفت قنصلية 
الكويت العامة في ميالنو وشمال 
إيطاليــا اجلمعة تلقــي العزاء 
بوفاة سمو أمير البالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب اهللا 
ثراه بالتزامن مع اقامة مسجد 
املدينة صالة الغائب على روحه 
الطاهرة. وقالت القنصلية في 
بيان لـ«كونا» ان القنصل العام 
عبدالناصر بوخضور استمر في 
تلقي التعازي لليوم الثالث من 
املعزيــن الذين يتوافدون على 
مقر القنصلية ويتقدمهم قناصل 
ورؤساء البعثات الديبلوماسية 
العربية واالسالمية واألجنبية 
والشــخصيات ومواطنون في 
ميالنــو. وذكر بوخضــور أن 
العديد من املسؤولني اإليطاليني 
وأصدقــاء الكويــت في ميالنو 
ومناطق شمال إيطاليا وممثلي 
العربية  اجلمعيات واجلاليات 
واإلســالمية توافــدوا لتقــدمي 
العــزاء الــى مقــر القنصليــة 
وكذلك عبــر البرقيات والبريد 
اإللكترونــي في ظــل األوضاع 
الصحية الراهنة بســبب وباء 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩).
ورفــع بوخضــور خالص 
تعازيــه الى ســمو أمير البالد 
الشــيخ نــواف األحمــد والــى 
ســائر أسرة آل صباح الكرمية 
واحلكومة والشــعب الكويتي 
الوفي بوفاة املغفــور له بإذن 
اهللا فقيد الكويت واالنســانية 

القائد الفذ خسارة كبيرة لعموم 
املنطقة مبرزة اجلهود االنسانية 
اخليرة التي شمل بها مختلف 

ارجاء املعمورة».
وأشار السفير الى ان وسائل 
االعالم الصربية ركزت بشكل 
خاص على مســاعيه احلميدة 

حلل النزاعات في املنطقة.
سفارتنا لدى بولندا 

من جهة أخرى، قال سفيرنا 
لدى بولندا خالد الفضلي أمس 
األول اجلمعة إن السفارة فتحت 
ســجال للمعزين بوفاة ســمو 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد، طيب اهللا ثــراه، منذ 

يوم األربعاء املاضي.
وتقدم السفير الفضلي في 
بيان تلقت (كونا) نسخة منه 
بخالص العزاء وصادق املواساة 
إلى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد بهذا املصاب 
اجللل، ســائال املولى تعالى أن 
يرحم الراحل الكبير ويســكنه 
فســيح جناته وأن يجزيه عن 
أبنائــه الشــعب الكويتي خير 

اجلزاء.
وقــال الســفير الفضلي ان 
العديد من املسؤولني الپولنديني 
قدموا ملقر السفارة لتقدمي واجب 
العزاء على رأسهم نائب رئيس 
مجلــس النــواب ماوغوجاتــا 
غوشيفســكا ومديــر مكتــب 
الشؤون اخلارجية في مجلس 

الشيوخ ليشيك كينيفيتش.
واضاف انه إلى جانب ذلك 
حضر وفد رســمي مــن ديوان 
الرئاسة ووزارة اخلارجية ضم 
كال من رئيس مكتب الشــؤون 
اخلارجية فــي مكتب الرئيس 
ومديرة إدارة أفريقيا والشرق 
بــوزارة اخلارجيــة  األوســط 
باتريتسيا أوزكان - كارولينسكا 
التي نقلت رسالة تعزية شفهية 
من وزير اخلارجية بوفاة الشيخ 
صباح األحمد واعتزازه بكل ما 
قام لتطوير العالقات الثنائية 

بني دولة الكويت وپولندا.
وأشــار إلى أنه من اجلانب 
العربي حضر جميع الســفراء 
العــرب وســفراء مــن الــدول 
الصديقــة وأفراد من اجلاليات 
العربية املقيمة في پولندا لتقدمي 

العزاء في مقر السفارة.
كمــا لفت إلــى حضور وفد 
عسكري پولندي ملقر السفارة 
لتقدمي واجب العزاء برئاسة أمر 
األكادميية البحرية، موضحا أنه 
قدم رسالة تعزية بهذه املناسبة.

واضاف أن الوفد ضم أيضا 
من الطلبة الضباط الكويتيني 
الدارسني في األكادميية، موضحا 
أنهم حضروا برفقة العقيد الركن 
بحري أحمد الضبيب الضابط 

املشرف املقيم في پولندا.
كما أشار إلى املركز اإلسالمي 
فــي العاصمة وارســو قد أقام 
صالة الغائب على روح الفقيد 
صاحب سمو أمير البالد الراحل.

سفارتنا في قبرص 

كذلك اســتذكر املسؤولون 
القبارصــة الذين قدموا واجب 
العزاء بوفــاة املغفور له بإذن 
اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
مآثــر الراحل الكبيــر في دعم 

قبرص في الظروف الصعبة.
وقالت سفارتنا لدى قبرص 
في بيان أمس السبت إن وفود 
املعزيــن تقاطــرت علــى مقر 
السفارة في العاصمة نيقوسيا 
وعلى رأسهم رئيس جمهورية 
قبرص باإلنابة ورئيس مجلس 
النواب دميتريس سيللوريس 
لتقدمي التعــازي نظرا لوجود 
الرئيــس القبرصــي نيكــوس 

أناستاسياديس خارج البالد.
وأعــرب ســيللوريس عن 
عميق حزنه لفقدان «شخصية 
عظيمة مؤثرة حظيت باالحترام 
العاملــي» وأدت دورا فــي حــل 
النزاعات اإلقليمية وقيادة العمل 

اخليري واالنساني.
واعتبــر ان قبــرص بوفاة 
املغفــور لــه فقــدت «صديقــا 
موثوقا فيه» و«لن تنسى أبدا 
ما قدمه لهــا األمير الراحل من 
دعم جتاه املشــكلة اإلنسانية 
املتعلقة باألشخاص املفقودين 
والناجمة عن األحداث املأساوية 
التي شهدتها قبرص عام ١٩٧٤».

وحضر الى السفارة لتقدمي 
واجــب العزاء عدد من الوزراء 
واملسؤولني القبارصة وسفراء 
العربيــة واألجنبيــة  الــدول 
املعتمدة لدى قبرص ورئيسة 
بعثــة األمم املتحدة واملبعوثة 
اخلاصة لألمــني العام لقبرص 
وممثلني عن األحزاب السياسية 
الــى جانــب رجــال األعمــال 
باإلضافــة لعدد مــن املواطنني 
القبارصة واجلالية العربية في 
البالد. وأعرب ســفير الكويت 
لدى قبرص وليد الكندري عن 
بالغ التقدير واالحترام للمشاعر 
الطيبــة والصادقــة التي عبر 
عنها املعزون والتي تؤكد عمق 
العالقات الطيبــة بني الكويت 

ودولهم الصديقة.

املعّزون أكدوا أن األمير الراحل ناضل بكل إخالص ونكران للذات من أجل وحدة الصف العربي ورفع راية األمة اإلسالمية عالياً ونصرة قضايا احلق والعدل

أحد كبار املسؤولني اإلماراتيني لدى تقدمي واجب العزاء في سفارتنا بأبوظبي وزير الدولة للشؤون اخلارجية السعودي عادل اجلبير يقدم واجب العزاء للسفير الشيخ علي اخلالد

مؤمنــا باملصاحلــة واألخوة» 
الفتا الى اننا «نودع املغفور له 
وداع كبار الرجال الذين ستبقى 
مواقفهم نبراسا نهتدي به على 
طريق التقارب وبناء االنســان 

العربي».
وأوضــح انــه «نيابــة عن 
شــعب وحكومــة اجلمهورية 
اإلســالمية املوريتانية ألعزي 
شعب وحكومة الكويت الشقيقة 
في فقيدها وفقيد االمتني العربية 
واالسالمية سمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد، ســائال اهللا ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته».
التعــازي  وجــرى تقــدمي 
بحضور سفيرنا لدى موريتانيا 

خالد الشيباني.
سفارتنا في أنقرة 

كما أكد سفراء عرب وأجانب 
لدى تركيا أمس األول اجلمعة 
الــدور الريــادي ألميــر البالد 
الراحل الشــيخ صباح األحمد 
طيب اهللا ثراه في تعزيز عالقات 

دولة الكويت مع دولهم.
وكتب سفير تونس بتركيا 
محمــد بن مصطفى في ســجل 
التعــازي خالل تقــدمي العزاء 
في مقر سفارتنا لدى أنقرة ان 
تونس التي تــودع أخا عزيزا 
تفخر بالعالقــات املميزة التي 
جتمعهــا بالكويــت الشــقيقة 
منــذ االســتقالل لتؤكــد الدور 
الريادي وااللتزام الصادق للفقيد 
باالرتقاء بالعالقات الثنائية إلى 

أسمى املراتب.
وقال بن مصطفى إنه برحيل 
أمير البالد تفقد األمة العربية 
جمعاء أحد كبار القادة العرب 
وحكمائهــا الــذي ناضــل بكل 
إخالص ونكران للذات من أجل 
وحدة الصف العربي ورفع راية 
األمة االســالمية عاليا ونصرة 

قضايا احلق والعدل.
وتقدم بأحر عبارات التعازي 
التضامــن  وأخلــص مشــاعر 
البالد  أميــر  واملواســاة لوفاة 
الراحل ســائال املولى عز وجل 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه جنة الفردوس.
من جانبه قال سفير اجلزائر 
لدى أنقرة مراد عجابي ان األمتني 
العربية واالسالمية فقدت علما 
فذا من أعالم احلكمة والتبصر 
السياسي والديبلوماسي ورجال 
شهما مبواقفه الداعمة واملناصرة 
لقضايا أمته العربية واالسالمية 
خالل مسيرته احلافلة داخليا 
وفي مختلــف احملافل الدولية 

على حد سواء.
الــى ان الشــعب  وأشــار 
اجلزائري يستذكر دوما وأبدا 
وقوف األميــر الراحل بجانبه 
خالل حرب التحرير حيث كتب 
في اجلريدة الرسمية (الكويت 
اليوم) بعددها الصادر في الرابع 
من مايــو ١٩٥٨ بصفته رئيس 
جلنة التبرعات للجزائر «أيها 
املواطنون العرب إننا نهيب بكم 
ان تقوموا إلى الواجب املقدس 
فتنصروا إخوانكم عرب اجلزائر 
املجاهديــن الذيــن يواجهــون 
حرب اإلبادة من قوات فرنســا 
االســتعمارية حتــى ال تتكرر 
مأساة فلسطني الدامية وحتى 
يتطهــر هذا اجلــزء من وطننا 
العربي من االستعمار الفرنسي 

البغيض».
ودعــا املولى عــز وجل ان 
الراحــل  يتغمــد روح األميــر 
الطاهرة برحمته التي وسعت 
كل شيء وان يلهم ذويه وشعب 
الكويت الشقيق جميل الصبر 

والسلوان.
الســفير  أعــرب  بــدوره 
البولندي لــدى تركيا جاكوب 
كوموتــش عن حزنه الشــديد 
لوفاة أمير البالد الراحل الذي 
ســاهم بشــكل كبير في إرساء 
السالم واالستقرار في املنطقة.

كما اعرب عن تضامن بالده 
التي ترتبط بعالقات تاريخية 
وانسانية قوية مع دولة الكويت، 
مبنية علــى الثقــة واالحترام 
املتبــادل مع الشــعب الكويتي 

سويسرا تنكس العلم حدادًا على األمير الراحل

رئيس البرملان األردني السابق: األمير الراحل كان سندًا لقضايا األمة

رئيس البرملان التونسي: فقدنا برحيل األمير الراحل صديقًا وقائدًا فذًا

برن ـ كونا: قال ســفيرنا لدى سويسرا 
الســفير بدر التنيب أمس الســبت ان مقر 
السفارة بالعاصمة برن فتح سجال للتعازي 
بوفاة سمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح 

األحمد طيب اهللا ثراه.
وأضاف السفير التنيب في تصريح لـ«كونا» 
ان كبار رجال الدولة في احلكومة السويسرية 
الشقيقة والصديقة وممثلي  الدول  وسفراء 
البعثات الديبلوماسية واملنظمات الدولية قد 

توافدوا على مقر السفارة للعزاء في املصاب 
اجللل، سائلني املولى عز وجل ان يرحم الفقيد 

الراحل الكبير وان يسكنه فسيح جناته.
وأشــار الى ان مجلس احلكم االحتادي 
السويسري قد نكس علم سويسرا على القصر 
االحتادي في العاصمة برن يوم أمس األول 
اجلمعة ملدة يوم واحد حدادا على وفاة سمو 
األمير الراحل مــا يعكس مدى حزن القيادة 

السياسية السويسرية على الفقيد الراحل.

عّمان ـ كونا: قال رئيس مجلس النواب األردني السابق 
عاطف الطراونة إن املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد كان «قائدا عربيا شامال وأميرا سندا 

لقضايانا» وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وذكر الطراونة في تصريح لـ«كونا» خالل تواجده بسفارتنا 
في عمان أمس األول اجلمعة لتقدمي واجب العزاء ان رحيل 
سموه «سيترك أثرا كبيرا» في املنطقة، داعيا اهللا عز وجل 
أن يجعل مقامه في عليني نظير ما قام به من أعمال صاحلة 
لألمتني العربية واإلسالمية وأن يعني الكويت وشعبها على 
هذا املصاب اجللل. وأضــاف «نرفع أكف الدعاء إلى املولى 

تبارك وتعالى أن يسدد خطى خلفه سمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ملا فيه اخلير واالزدهار لدولة الكويت الشقيقة».

من جانبه، اســتذكر النائب األول لرئيس مجلس النواب 
األردني نصار القيســي في تصريح مماثل لـ«كونا» مآثر 

ومواقف سمو األمير الراحل جتاه االردن والدول العربية.
وأشار القيسي إلى أن سمو األمير الراحل ترك «بصمات 
خير ووقفات قومية لن تنساها الشعوب العربية»، معربا عن 
احلزن الذي استشــعره من الشعب األردني كافة واألسف 
الشديد على رحيل القائد احلكيم واألمير الفذ الداعم األول 

لقضايا األمة.

تونسـ  كونا: نعى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي 
راشد الغنوشي املغفور له بإذن اهللا سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد طيب اهللا ثراه «الذي كان قائدا حكيما ورجل 

سالم ورائدا في العمل االنساني».
وقال الغنوشي في تصريح صحافي أمس األول اجلمعة 
على هامش تقدميه واجب العزاء في سفارة دولة الكويت لدى 
تونس «رحم اهللا سمو االمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
الذي وافته املنية بعد ان عــاش عمرا مأله بالعمل اخليري 
واالنساني واحلكمة على مستوى الكويت واخلليج واملنطقة 

العربية والعالم بأسره فأصبح خير ممثل للعمل االنساني».
وأعرب الغنوشــي عن تقديره العالي «لهذا الرجل الذي 
شــهدت الكويت في عهده انفتاحا وازدهارا ومنوا وحرية 
وانتخابات نزيهة وحتولت الى مركز مشع للعمل االنساني».

وأضاف «كما ال يفوتنا ان نعرب عن تقديرنا الكبير للدور 
الذي لعبته الكويت وسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 
في تعزيز املصاحلة ونــزع فتيل األزمات في املنطقة.. لقد 
فقدنا قائدا فذا وسياسيا محنكا وصديقا لتونس ساهم في 

تعزيز العالقات بني البلدين».

علي اخلالد: أحسن اهللا عزاءنا جميعًا وغفر ألمير اإلنسانيةعادل اجلبير: تعازينا القلبية للكويت أميرًا وحكومة وشعبًا


