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ع امللكة إليزابيث الثانية اجلمعة ٩ سبتمبر ٢٠٢٢ بريطانيا تودِّ

وتدخل عهد امللك تشالز الثالث

األمير: العالم أجمع فقد برحيل امللكة إليزابيث
قائدة عظيمة اتسمت باحلكمة واخلبرة وُبعد النظر

نائب األمير وولي العهد: مواقف امللكة الراحلة 
تاريخية ومشرفة في دعم قضايا الكويت 

العادلة إبان االحتالل العراقي الغاشم

رئيس الوزراء عزى امللك تشالز 
الثالث بوفاة امللكة إليزابيث الثانية

بعــث رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ 
أحمــد نــواف األحمد 
الصباح ببرقية تعزية إلى 
امللك تشالز الثالث ـ ملك 
اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية 
الصديقةـ  ضمنها سموه 
خالص التعازي وصادق 
املواســاة بوفــاة امللكة 
الثانية ملكة  إليزابيــث 
اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية 

الصديقة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى صاحب اجلاللة 
امللك تشــالز الثالث ـ ملــك اململكة املتحــدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشــمالية 
الصديقة ـ أعرب فيها ســموه باســمه وباسم احلكومة والشــعب الكويتي جلاللته 
ولألسرة املالكة وللشعب البريطاني الصديق عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة صاحبة 
اجلاللــة امللكة إليزابيث الثانية ـ ملكة اململكــة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشمالية الصديقة ـ مستذكرا سموه بكل االعتزاز مسيرة جاللتها احلافلة بالعطاء 
وعلــى مدى العقود املاضية والتي عززت املكانــة الدولية املرموقة التي حتظى بها 

اململكة املتحدة الصديقة ومشاركتها التفاعل مع قضايا العالم.
وأشار سموه إلى أن العالم أجمع قد فقد برحيلها قائدة عظيمة اتسمت باحلكمة 
واخلبرة وبعد النظر، وكانت لها مواقفها التاريخية التي أســهمت في رســم مالمح 
مناطق عدة في العالم املعاصر، كما أثمرت مبادراتها النيرة في تعزيز األمن والسالم 
وخدمة القضايا اإلنسانية واإلسهام في االرتقاء مبسار التنمية املستدامة في العالم، 

مما أكسبها جل تقدير واحترام املجتمع الدولي كافة.
كما عبر ســموه عــن بالغ اعتــزازه بالعالقــات التاريخية املتجذرة والراســخة 
واملمتدة لعشــرات العقود بني األســرتني وبني البلدين والشــعبني الصديقني والتي 
كان جلاللتهــا دور كبيــر في بنائها وتعزيزها ومبــا متيزت به من تواصل وتعاون 
وحرص مشــترك على تعزيز هذه العالقات واالرتقــاء بها دائما إلى آفاق أرحب في 

ظل الشراكة االستراتيجية التي جتمع البلدين الصديقني.
مؤكدا سموه أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا لن تنسى املوقف التاريخي والثابت 
واملشــرف لها وللمملكة املتحدة الصديقة مع احلــق الكويتي ضد العدوان العراقي 
الغاشــم على الكويت عام ١٩٩٠ واملشــاركة الفعالة للقوات املسلحة البريطانية مع 
قوات التحالف الدولي الذي تشكل لنصرة قضية الكويت العادلة لدحر ذلك العدوان 
وحتريرهــا وكذلك املوقف التاريخي جلاللتها وللمملكة املتحدة في املســاهمة على 

احلفاظ وضمان استقالل الكويت.
وأشــار ســموه إلى أن هذه املواقف النبيلة واملشرفة جلاللتها وللمملكة املتحدة 
الصديقــة ســتظل عالقة فــي الوجدان وفي ذاكرة الشــعب الكويتي، راجيا ســموه 
جلاللتها الرحمة ولألســرة املالكة الكرمية وللحكومة وللشعب البريطاني الصديق 

جميل الصبر بهذا املصاب األليم.

بعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تعزية 
إلى امللك تشــالز الثالثـ  ملك اململكة 
املتحــدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشــمالية الصديقةـ  ضمنها ســموه 
خالص التعــازي وصادق املواســاة 
بوفاة صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث 
الثانيةـ  ملكة اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة 
ـ مســتذكرا ســموه مناقبها ومآثرها 
العظيمة، ومؤكدا سموه أن العالم قد 
فقد برحيلها أحد وأبرز قادته العظام 
ممن متيزوا باحلكمة والرؤية الثاقبة، 
ومشــيدا ســموه مبواقفهــا ومواقف 
اململكة املتحدة التاريخية واملشــرفة 
في دعــم قضايا الكويت العادلة إبان 
االحتالل العراقي الغاشم واملشاركة في 
قوات التحالف الدولي لتحريرها من 
ذلك العدوان ودورها الكبير في تعزيز 
أواصر العالقات التاريخية والراسخة 
واملتميزة التي تربط األسرتني والبلدين 
والشــعبني الصديقني، راجيا سموه 
لها الرحمة وجلاللته ولألسرة املالكة 
وللشعب البريطاني الصديق جميل 

الصبر بهذا املصاب األليم.

سموه أكد أن العالم قد فقد برحيلها أحد وأبرز قادته العظام ممن متيزوا باحلكمة والرؤية الثاقبةصاحب السمو أكد أن مبادراتها النيرة أسهمت في تعزيز األمن والسالم وخدمة القضايا اإلنسانية واإلسهام في االرتقاء مبسار التنمية املستدامة في العالم

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

زعماء العالم ينعون ملكة «احلكمة والقيادة والواجب»

عواصم ـ وكاالت: أعرب 
قــادة وزعمــاء العالــم عن 
العميــق وتأثرهم  حزنهــم 
البالغ لوفاة ملكة بريطانيا 
امللكــة إليزابيــث الثانيــة، 
فــي  دورهــا  مســتذكرين 
الســالم والتسامح  حتقيق 
العاملي، ومثنني على مناقبها 
الشــخصية واإلنســانية، 
ومثمنني عطاءها وتضحياتها 
لوطنها وأمتها على مدار فترة 
حكمها التي تعد األطول في 

العصر احلديث.
والتزمت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة وأعضاء مجلس 
األمن الدولــي دقيقة صمت 
حدادا على امللكــة الراحلة. 
وفي مستهل جلسة للجمعية 
العامة، قدم رئيسها عبداهللا 
شــهيد تعازيه إلى الشعب 
البريطانــي، متحدثــا عــن 
«حلظة حزن عميق للعائلة 
امللكية والشعب البريطاني 
الدولــي»، والفتا  واملجتمع 
إلى ان تكرميا رسميا للملكة 
الراحلــة ســيتم فــي موعد 

الحق.
وقــدم صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة خالــص 
التعازي واملواساة للعائلة 

املذهلة في اخلدمة والواجب 
جتاه اململكة املتحدة ال مثيل 

لها في عاملنا احلديث».
الرئيس املصري  وأشاد 
عبدالفتــاح السيســي، في 
امللكيــة  للعائلــة  عزائــه 
واحلكومة البريطانية وشعب 
املتحــدة، بامللكــة  اململكــة 
الراحلة «التي قادت بالدها 
لعقود طويلة بحكمة بالغة»، 
معربا عن ثقته الكاملة بقدرة 
امللك تشالز لسد الفراغ الذي 

ستتركه امللكة.
مــن جهته، قــال العاهل 
األردني امللك عبداهللا الثاني 
إن األردن حزيــن لرحيــل 
جاللة امللكة إليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا، واصفا إياها 
بأنها «كانت منارة للحكمة 
والقيادة ملدة سبعة عقود».
وقــدم الرئيس األميركي 
جــو بايــدن وزوجته جيل 
التعــازي وأثنيــا على دور 
امللكة الراحلــة في الوقوف 
إلى جانب واشنطن في العديد 
من املواقف من بينها الفترة 
التي تلت أحداث ١١ سبتمبر.
وقــال بايدن في بيان أن 
إليزابيث الثانية «كانت أكثر 
من مجرد ملكة، إنها قد حددت 
حقبــة بأكملهــا»، ووصفها 
بأنها «مصدر فخر ألجيال».

وصفها رئيس الوزراء بأنها 
كانت «شخصية عاملية مهمة 
وشاهدة ومؤثرة في تاريخ 

بريطانيا وأوروبا».
وأشاد ملك بلجيكا فيليب 
امللكــة ماتيلــد  وزوجتــه 
اخلميــس مبلكــة بريطانيا 
الراحلة، معتبرين أنها كانت 
«ملكــة اســتثنائية طبعت 
التاريــخ بعمــق» وأثبتــت 
«وقــارا وشــجاعة وتفانيا 

طوال فترة حكمها».
وقــال رئيــس الــوزراء 
دي  ألكســندر  البلجيكــي 
كرو إن امللكة الراحلة كانت 
«ألكثــر من ٧٠ عامــا منارة 
لالستقرار والكرامة للشعب 

البريطاني».
الرئيس  بــدوره، وقــال 
الفرنسي إميانويل ماكرون إن 
امللكة الراحلة جسدت وحدة 
األمة البريطانية على مدى 
٧٠ عاما، وأضاف «أتذكرها 
صديقة لفرنسا وملكة طيبة 
القلب تركــت انطباعا دائما 

في بلدها».
ووصفها الرئيس االيرلندي 
مايكل د.هغينــز بأنها كانت 
«صديقــة مميــزة اليرلندا»، 
فيما اعتبرت رئيســة وزراء 
اســكتلندا أن «حياتها كانت 

مكرسة للتفاني واخلدمة».

الرئيس األميركي  وحيا 
السابق دونالد ترامب «اإلرث 
الســالم  االســتثنائي مــن 
واالزدهار» الذي تركته امللكة 
الراحلة في اململكة املتحدة، 
معتبــرا «ان روح القيــادة 
والديبلوماسية لديها أتاحت 
إقامــة وتعزيــز التحالفات 
مع الواليات املتحدة وبلدان 

أخرى عبر العالم».
الرئيــس  ووصفهــا 
األميركي األسبق باراك أوباما 
بأنها متيزت بـــ «الفضيلة 
واألناقة وبإحساس بالواجب 

ال يتزحزح».
الڤاتيكان  بابــا  واعــرب 
فرانسيس عن حزنه لوفاة 
ملكــة بريطانيــا، فيمــا أكد 
رئيس وزراء كندا جاســنت 
ترودو أنها شكلت «حضورا 
دائمــا» في حيــاة الكنديني 
و«ســتبقى إلى األبــد جزءا 

مهما من تاريخ بلدنا».
أن «الكنديــني  وأضــاف 
ســيتذكرون وســيقدرون 
على الــدوام حكمة جاللتها 

وتعاطفها».
العاهل اإلسباني  وبعث 
الســادس بتعازيه  فيليبي 
مللك بريطانيا تشالز الثالث 
وشعبها لوفاة امللكة إليزابيث 
التي «سنفتقدها بشدة»، فيما 

كما قــدم رئيس الوزراء 
اإليطالي ماريو دراغي تعازيه 
بوفاة امللكة «احملبوبة» التي 
مثلت اململكة املتحدة ومنظمة 
الكومنويلــث «بتــــــوازن 

وحكمة».
الرئيس األملاني  واعتبر 
فرانك فالتر شتاينماير انها 
كانت رمزا لـ«املصاحلة» مع 
املانيا وساهمت في «تضميد 
جــروح» احلــرب العامليــة 

الثانية.
واعرب األمني العام حللف 
شــمال األطلســي (الناتو) 
ينس ستولتنبرغ عن حزنه 
العميق لرحيل ملكة بريطانيا 
التي كانت مثاال على «القيادة 
عــن  املترفــع»  وااللتــزام 

املصالح اخلاصة.
واشــاد كل مــن منســق 
السياسة اخلارجية باالحتاد 
األوروبــي جوزيب بوريل، 
ورئيــس املجلس األوروبي 
تشــالز ميشــيل، مبساهمة 
امللكة اليزابيث الفريدة في 

بناء السالم واملصاحلة.
وأثنــى رئيس الــوزراء 
الهنــدي نارينــدرا مــودي 
على «الزعيمة امللهمة» قائال 
«ستبقى ذكرى جاللة امللكة 
إليزابيــث الثانية على أنها 

سند قوي في عصرنا».

دقيقة صمت في اجلمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن حداداً عليها

(رويترز) بريطانيون يضعون اكاليل من الزهور عند مدخل قلعة «باملورال» حيث توفيت امللكة اليزابيث الثانية  امللكة الراحلة إليزابيث الثانية

(أ.ف.پ) صدمة وحزن على رحيل امللكة اليزابيث الثانية  (رويترز) (رويترز)صورة ضخمة للملكة اليزابيث الثانية في مدينة تورنتو الكندية امس  تنكيس األعالم حداداً على رحيل ملكة بريطانيا 

البريطاني  املالكة والشعب 
الصديــق فــي وفــاة امللكة 

إليزابيث الثانية.
وقــال صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد في 
تغريدة بحسابه الرسمي على 
تويتر أمــس «كانت جاللة 
امللكة صديقة مقربة لدولة 
العربيــة املتحدة،  اإلمارات 
وجمعتهــا بدولــة اإلمارات 
صداقــة طويلــة وروابــط 
وثيقــة.. وكانــت الراحلــة 
الكبيــرة قائــدة محبوبــة 
ومحترمــة.. ورمزا للحكمة 
والتســامح ومحــل احترام 
العالــم وتقديره.. اتســمت 
فترة حكمها الطويلة بالكرامة 
الدؤوب  والرحمة وااللتزام 

بخدمة وطنها».
كما أعرب صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيس دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي عــن خالــص التعازي 
بوفاة ملكة بريطانيا، وقال 
في تغريدة بحسابه الرسمي 
على تويتر «ننضم إلى بقية 
العالم في احلداد على وفاة 
جاللة امللكة إليزابيث. أيقونة 
عامليــة مثلــت أرقى صفات 
أمتها وشــعبها. إن حياتها 

مجلس الوزراء:
تنكيس األعالم ملدة ٣ أيام 

اعتبارًا من اليوم
تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى امللك تشالز 
الثالث ـ ملك اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية ـ وإلى الشعب البريطاني الصديق بوفاة امللكة 
إليزابيث الثانيةـ  ملكة اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 

وأيرلندا الشمالية الصديقة.
وقرر مجلس الوزراء تنكيس األعالم ملدة ثالثة أيام 
اعتبارا من اليوم اجلمعة حدادا على وفاة امللكة إليزابيث 

الثانية على أن ينتهي احلداد يوم االثنني ١٢ اجلاري.


