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وزير خارجية تركيا: األمير الراحل يحظى باحترام ومحبة اجلميع
قال وزي��ر اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
أمس: إن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد 
“طيب الله ثراه”، كان ذا ثقل باملنطقة ويحظى باحترام 

ومحبة اجلميع.
وأض��اف جاويش أوغلو في تصريح أوردت��ه وكالة 

)أناضول( التركية لألنباء، أن “أمير البالد الراحل بذل 
جهودا كبيرة من اجل ايجاد حلول ألزمات املنطقة وكان 
يتمتع باحلكمة وأدى دور الوسيط في األزمة اخلليجية”.

وأش��ار إلى أن أمير البالد الراحل ال��ذي كان متمسكاً 
بشدة بقضايا األمة اإلسالمية، وكان صديقاً مقرباً من 

الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان وك��ان يحترمه 
ويوده جداً.

وأكد أن تركيا ستظل تكن لألمير الراحل االحترام على 
ال��دوام بسبب مواقفه مع تركيا التي لم يحد عن مبادئه 

يوماً.
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تقدمي العزاء في سفارة الكويت بباريس 

قدموا التعازي باألمير الراحل

سمو األمير يستقبل أمير قطر وممثل رئيس »اإلمارات« وأمني عام مجلس التعاون اخلليجي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بالل بن رباح عصر أمس 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر 
الشقيقة والوفد املرافق لسموه، حيث ق��ام سموه بتقدمي 
واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن املغفور له بإذن الله تعالى 
صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب 

الله ثراه وجعل اجلنة مثواه.
و استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
اجلابر الصباح وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بالل بن 
رباح عصر أمس، ممثل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة، 

سمو الشيخ سيف بن زاي��د آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية والوفد املرافق لسموه، حيث قام 
سموه بتقدمي واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن املغفور له 
بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ 

صباح األحمد، طيب الله ثراه وجعل اجلنة مثواه.
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وأسرة آل صباح الكرام في مسجد بالل بن رباح عصر أمس، 
أمني عام مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور نايف 
احلجرف، حيث قام بتقدمي واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن 
املغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو أمير البالد الراحل 

الشيخ صباح األحمد، الله ثراه وجعل اجلنة مثواه.

أمير قطر يقدم التعازي إلى الشيخ جابر العبد الله وسمو الشيخ ناصر احملمد

سفارة الكويت في براغ تفتح سجل التعازي 

أعلنت سفارة دول��ة الكويت في فرنسا 
أم��س، فتح ب��اب ال��ع��زاء ف��ي وف��اة صاحب 
السمو أمير البالد ال��راح��ل الشيخ صباح 

األحمد طيب الله ثراه.
وقالت السفارة في بيان: إن باب العزاء 
سيبقى مفتوحا ف��ي مقر ال��س��ف��ارة حتى 
ي��وم اجلمعة داع��ي��ة املعزين إل��ى االل��ت��زام 
باإلجراءات الوقائية في ضوء تفشي فيروس 

)كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وأض��اف البيان أنه “أخذا بعني االعتبار 
التطورات املتعلقة بتفشي فيروس )كورونا 
املستجد( فإنه باإلمكان كذلك توجيه رسائل 
sec. : التعازي عن طريق البريد اإللكتروني
paris@mofa.gov.kw أو ع��ن طريق 
الهاتف : 0147238270 - 0670673834 

.“

وب�������دأت ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالجتماعية والدبلوماسية في التوافد إلى 

مقر السفارة لتقدمي التعازي.
كما أعلنت سفارة دولة الكويت في التشيك 
أمس،فتح سجل التعازي في وفاة صاحب 
السمو أمير البالد ال��راح��ل الشيخ صباح 

األحمد.
وقال سفير دولة الكويت لدى جمهورية 

التشيك راشد الهاجري في بيان صحافي: إن 
سجل التعازي سيبقى مفتوحا ملدة ثالثة ايام 
في مقر السفارة الكويتية في العاصمة براغ 
مناشدا املعزين االلتزام باإلجراءات الوقائية 
ملواجهة فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 
19(. وسأل الله عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم 

الكويت قيادة وشعبا الصبر والسلوان.

سفارتي الكويت في »باريس« و»براغ« تفتحان باب العزاء بوفاة األمير الراحل

سمو األمير يتلقى التعازي من سمو أمير قطر

تلقى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، اتصاالً هاتفياً 
مساء أم��س األول من أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر خالله 
ع���ن خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وت��ع��ازي 
الشعب السعودي الشقيق وصادق 
مواساتهم بوفاة املغفور له بإذن 
الله تعالى صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد ال���راح���ل ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد، “طيب الله ثراه”، سائالً 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم األس��رة الكرمية 
والشعب الكويتي جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وقد أع��رب صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن��واف األح��م��د، عن 
بالغ شكره وتقديره ملا أبداه أخوه 
خ����ادم احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني عن 
خالص التعازي وصادق املواساة 
وخ��ال��ص ال��دع��وات ض��ارع��ا إلى 
الباري تعالى بأن ال يري اجلميع 

أي مكروه بعزيز.
كما تلقى صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، اتصاالً 
هاتفياً م��ن أخيه صاحب السمو 
امللكي األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان 
بن عبدالعزيز، ول��ي العهد نائب 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء وزي��ر 
الدفاع باململكة العربية السعودية 
الشقيقة، عبر خالله عن خالص 
تعازيه وتعازي الشعب السعودي 
الشقيق وصادق مواساتهم بوفاة 
املغفور له بإذن الله تعالى صاحب 
السمو أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األحمد، “طيب الله ثراه”، 
س��ائ��الً امل��ول��ى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم األس��رة 
الكرمية والشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وت��ل��ق��ى ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ن����واف األح��م��د، 
برقيات تعزية من صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 
رئ��ي��س دول���ة اإلم����ارات العربية 
املتحدة الشقيقة، وصاحب اجلاللة 

الهاشمية امل��ل��ك عبدالله الثاني 
ابن احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة، والرئيس قيس 
سعيد رئيس اجلمهورية التونسية 
الشقيقة، وال��رئ��ي��س عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة، والرئيس عبد 
املجيد تبون رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشقيقة، 
والرئيس فالدميير بوتني رئيس 
روس���ي���ا االحت���ادي���ة ال��ص��دي��ق��ة، 
وال��رئ��ي��س س��ي��رج��ي��و م��ات��اري��ال 
رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة اإلي��ط��ال��ي��ة 
ال��ص��دي��ق��ة، وال��رئ��ي��س ش��وك��ت 
م��ي��رض��اي��ي��ف رئ��ي��س جمهورية 
أوزبكستان الصديقة، والرئيس 
إمام علي رحمان رئيس جمهورية 

طاجيكستان الصديقة، 
وص���اح���ب���ة اجل���الل���ة امل��ل��ك��ة 
إل��ي��زاب��ي��ث الثانية ملكة اململكة 
امل��ت��ح��دة ل��ب��ري��ط��ان��ي��ا العظمى 
وإي��رل��ن��دا الشمالية الصديقة، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زاي��د آل نهيان ول��ي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة.  أعربوا فيها عن خالص 
تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة 
املغفور له بإذن الله تعالى صاحب 
السمو أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األحمد، “طيب الله ثراه”، 
سائلني املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه 
فسيح جناته وأن يلهم سموه 
وذوي��ه والشعب الكويتي جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وق����د ب��ع��ث ص���اح���ب ال��س��م��و 
أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد، 
ببرقيات شكر ج��واب��ي��ة، ضمنها 
خالص شكره وتقديره لهم على 
ما عبروا عنه من صادق املواساة 
وخالص التعازي والدعاء، راجياً 
ل��ه��م م��وف��ور ال��ص��ح��ة والعافية 
ضارعاً إل��ى الباري تعالى ب��أن ال 

يري اجلميع أي مكروه بعزيز.

سموه تلقى اتصالني هاتفيني من خادم احلرمني الشريفني 
وولي العهد السعودي

أمير البالد يتلقى برقيات التعزية من  
قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة
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سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يقدم التعازي

اخلارجية الفرنسية: األمير 
الراحل كان قائدًا حكيمًا 

عزز قيم اإلنسانية
وصفت اخلارجية الفرنسية أم��س، صاحب السمو امير البالد 
الراحل الشيخ صباح األحمد بالقائد احلكيم الذي قاد الكويت على 

طريق االستقرار واحلداثة.
وقالت اخلارجية الفرنسية في بيان: إن سمو األمير الراحل عمل 
بال كلل لتنفيذ دبلوماسية مستنيرة ومتوازنة ولتهدئة التوترات 

اإلقليمية وتعزيز قيم اإلنسانية.
وأضاف البيان أن “الكويت فقدت قائدا عظيما جسد قيم االنفتاح 

واحلوار في كل مكان”.
وأكد أن األمير الراحل ساهم في تعزيز أواصر الصداقة العميقة 
والصادقة بني فرنسا والكويت معربة عن خالص تعازيها للشعب 
الكويتي ومتنياتها لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 

كل التوفيق.

امللتقى اإلعالمي العربي: سمو األمير الراحل 
كان داعمًا لإلعالم واإلعالميني طوال مسيرته

نعى امللتقى اإلعالمي العربي سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد )رحمه ال��ل��ه(، ال��ذي ك��ان داعما لالعالم 

واإلعالميني طوال مسيرته املهنية احلافلة.
واستذكر امللتقى في بيان صحفي أمس، باسم منتسبيه 
اإلعالميني من العالم العربي مواقف سموه “طيب الله 
ثراه” في دع��م االع��الم واإلعالميني من خ��الل مناصبه 
املختلفة التي ت��واله��ا خ��الل مسيرته املهنية احلافلة 
مسترجعني بعضا من املواقف والذكريات مع سمو األمير 

الراحل.
وقال األمني العام للملتقى ماضي اخلميس وفق البيان: 
إن سمو األمير الراحل كان راعيا للملتقى اإلعالمي العربي 
وداعما وصاحب الفضل في استمراره منذ انطالقته في عام 

.2003
وأضاف اخلميس أن الفقيد عرف بإنسانيته وحرصه 
الكبير على دعم فعاليات وأنشطة امللتقى منذ انطالقته، 
مبيناً أن األمير الراحل “طيب الله ثراه”، كان حريصا 
على اقامته في موعده كل عام.وذكر أن األمير الراحل عرف 
بحنكته الدبلوماسية التي صقلت على مدار أكثر من 60 
عاما كان لها عظيم األثر في منح منظمة األمم املتحدة له 

لقب قائد العمل اإلنساني.
وب��ني أن سموه )رحمه الله( ك��ان حريصا على نشر 
السالم وإعالء مبادئ الدميقراطية وحرية الرأي والتعبير 
منذ تعيينه رحمه الله وزيرا لالرشاد واألنباء في احلكومة 

األولى وهو أول وزير إعالم في تاريخ دولة الكويت.


