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الكويت ودعت األمير الراحل

إلى جنات النعيم يا بوناصر
أدى اليمني الدستورية أميرًا للكويت أمام مجلس األمة

سمو األمير: أتصدى حلمل املسؤولية 
اجلسيمة بروح األمل والطموح

أدى صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد 
الشيخ نــواف األحــمــد، صباح أمــس، 
اليمني الدستورية في اجللسة اخلاصة 
التي عقدها مجلس األمة لتأدية سموه 

القسم.
 وقال سموه في نطق القسم: أقسم 
بــالــلــه العظيم أن أحــتــرم الــدســتــور 
وقــوانــني الــدولــة وأذود عــن حريات 
الشعب ومصاحله وأمــوالــه وأصــون 

استقال الوطن وسامة أراضيه. 
 وقال سمو أمير الباد الشيخ نواف 
ــى دار  ــل عنا إل األحــمــد فــي كلمة: رح
اآلخرة رمز شامخ من رموزنا اخلالدين 
قدم الكثير لوطنه وشعبه وأمته ترك 
إرثاً غنياً زاخــراً باإلجنازات واألعمال 
املشهودة محلّيًا وعربياً وإسامياً 
ودولياً نستذكر بكل االعتزاز واالهتمام 
توجيهاته السديدة ونصائحه األبوية 
التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية 
وأهـــل الكويت الــكــرام والــتــي ستظل 

نبراساً هادياً لنا ونهجاً ثابتاً.

أمير الباد يحيي احلضور

ــس،  ــاد عــصــر أم ــب ـــت ال ودع
فقيدها، سمو أمير الباد الراحل، 
الشيخ صباح األحمد “طيب الله 

ثراه”، إلى مثواه األخير.
وقد أدى صاحب السمو أمير 
الــبــاد الشيخ نـــواف األحــمــد، 
صاة اجلنازة على جثمان أخيه 
الطاهر فقيد الوطن املغفور له 
بإذن الله تعالى صاحب السمو 
أمير الباد الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب الله ثــراه وجعل 
اجلنة مثواه، وذلــك في مسجد 

بال بن رباح.
 وقــد كــان فــي معية سموه 
صاحب السمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني أمير دولــة قطر 

الشقيقة.

تشييع سمو األمير الراحل إلى مثواه األخير

صالة الغائب في احلرمني الشريفني
وجميع مساجد الكويت وقطر 

وجه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز بإقامة صاة امليت الغائب 
على صــاحــب السمو أمــيــر الــبــاد الــراحــل 
املغفور له بــإذن الله تعالى الشيخ صباح 
ــس، في  األحــمــد بعد صــاة العشاء يــوم أم

احلرمني الشريفني.
كما أعلن الديوان األميري القطري إقامة 
ــإذن الله  صــاة الغائب على املغفور لــه ب

صاحب السمو الشيخ صباح األحــمــد في 
جميع مــســاجــد الــدولــة أمـــس بــعــد صــاة 
العشاء. وكانت وزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسامية في الكويت، قد دعت أئمة مساجد 
الباد وعموم املواطنني واملقيمني ألداء صاة 
الغائب على فقيد الوطن سمو أمير الباد 
الراحل املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
صباح األحمد بعد صاة املغرب يوم أمس، 

في جميع املساجد.
ـــوزارة على حسابها الرسمي  وقــالــت ال
مبوقع التواصل االجتماعي )تويتر( “نسأل 
 الله تعالى مبنه وكرمه أن يتغمد الفقيد 
أمير الباد الراحل بواسع رحمته وأن يوفق 
صاحب السمو أمير الــبــاد الشيخ نــواف 
األحمد ملا يحب ويرضاه وأن يأخذ بناصيته 

للبر والتقوى”.
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