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سمو األمير أدى صالة اجلنازة على جثمان األمير الراحل

الكويت.. ودعت فقيدها
أدى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، عصر أمس صالة اجلنازة على جثمان 
أخيه الطاهر فقيد ال��وط��ن املغفور ل��ه ب��إذن 
الله تعالى صاحب السمو أمير البالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب الله ثراه وجعل 

اجلنة مثواه، وذلك في مسجد بالل بن رباح.
 وق��د ك��ان في معية سموه صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة، وممثل صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، سمو الشيخ سيف بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية.
كما أدى صالة اجلنازة على جثمان سموه 
“رحمه الله”، رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن وسمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال��وزراء وكبار املسؤولني في الدولة 

وحشد من املواطنني.
وق��د ووري ال��ث��رى عصر أم��س اجلثمان 
الطاهر لفقيد الوطن املغفور له بإذن الله تعالى 
صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب الله ثراه وجعل اجلنة مثواه.
 وقد تقدم صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األح��م��د، املشيعني وف��ي معيته رئيس 
مجلس األمة م��رزوق الغامن و الشيخ مشعل 
األحمد، نائب رئيس احلرس الوطني، وسمو 
الشيخ ناصر احملمد، وسمو الشيخ صباح 
اخل��ال��د رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء وع���دد من 

الشيوخ.
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جثمان سمو األمير الراحل يوارى الثرىصالة اجلنازة على جثمان سمو األمير الراحل

نعى محافظ  “العاصمة” الشيخ ط��الل اخل��ال��د، 
ومحافظ “األحمدي”، الشيخ ف��واز اخل��ال��د، ومحافظ 
“اجلهراء”، ناصر احلجرف فقيد األمة العربية الكبير 
املغفور له ب��إذن الله تعالى سمو أمير البالد الراحل 

الشيخ صباح األحمد “طيب الله ثراه”.
وقال الشيخ طالل اخلالد في تصريح صحفي أمس: 
“نعزي أنفسنا والشعب الكويتي األصيل واألمة العربية 
بأسرها بوفاة أمير اإلنسانية والقائد العربي الكبير 
الذي برحيله تفتقد أمتنا العربية أحد رجاالتها األوفياء 
وأركانها العظام الذي أفنى حياته في خدمة قضايا أمته 

العربية ومناصرة ثوابتها وحقوقها على مر التاريخ”.
وأضاف أن “عطاء سموه ومسيرته في العمل اخليري 

واإلن��س��ان��ي ستظل مضرب املثل ف��ي ال��ب��ذل والعطاء 
والتضحية والفداء” مبينا أن “مآثر ومواقف الفقيد 
الكبير املشرفة خصوصاً في األوق��ات احلاسمة عززت 

مكانة دولة الكويت إقليمياً وعاملياً.
وذكر أن “سموه تبوأ أسمى مراكز الصدارة والتكرمي 
ب��ني ق��ادة دول العالم فقد مت منح سموه ع��ن ج��دارة 
واستحقاق لقب )قائد للعمل اإلنساني( من هيئة األمم 
املتحدة كما ن��ال سموه أعلى وس��ام عسكري أميركي 

ك)قائد أعلى(.
ونعى محافظ األح��م��دي الشيخ ف��واز اخل��ال��د، سمو 
الشيخ صباح االٔحمد، أمير البالد قائد العمل اإلنساني 
ورمز احلكمة وفقيد الكويت واألمتني العربية واإلسالمية 

واإلنسانية جمعاء.
وقال اخلالد: بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره ، يعتصره 
وقلوب اجلميع األلم ، اليسعني إال أن أعرب باألصالة عن 
نفسي وبإسم إخواني أهالي وقاطني محافظة األحمدي 
الكرام ، عن بالغ احلزن واالٔسى ، لوفاة املغفور له بإذن 
الله تعالى ، سمو األمير الوالد الشيخ صباح االٔحمد 
اجلابر الصباح قائد اإلنسانية ، سائلني املولى السميع 
املجيب أن يتغمد سموه بواسع رحمته ويجعل الفردوس 
األعلى نزله ، ويلهمنا وأهل الكويت واملقيمني على ثراها 
الطاهر وجموع محبيه على إم��ت��داد االٔم��ت��ني العربية 

واالٔسالمية والعالم بأسره الصبر والسلوان.
واس��ت��ط��رد ، وع��زاؤن��ا ف��ي مصابنا اجل��ل��ل مسيرته 

احلافلة بالبذل والعطاء والتي كرس حياته وأدى رسالته 
السامية خاللها على أكمل وجه في خدمة وطنه وأمته 

والبشرية قاطبة .
واختتم، نبتهل إل��ى الباري جلت قدرته ب��أن يشمل 
بحفظه كويت اخلير املركز اإلنساني العاملي ويدمي عليها 
نعمة األمن واألم��ان والرخاء ، وتواصل مسيرة العطاء 
والنماء اإلنساني على الُصعد كافة وفي شتي بقاع العالم 
، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد. من 
جهته قال احلجرف في تصريح مماثل: إن مسيرة سموه 
“رحمه الله” التاريخية ستتذكرها األجيال عبر الزمن 
إذ كانت له بصمات ذا أثر كبير بدأها بحقل الدبلوماسية 

حتى أصبح عميدا للدبلوماسية العربية.

تشييع جثمان سمو األمير الراحل

سفير أذربيجان:
فقدنا قائدًا نبياًل 

ورمزًا للمحبة و السالم
ت��ق��دم إي��ل��خ��ان ق��ه��رم��ان سفير 
ج��م��ه��وري��ة أذرب��ي��ج��ان  ل���دى دول��ة 
الكويت، بخالص ال��ع��زاء وامل��واس��اة 
إل��ى حكومة دول��ة الكويت الشقيقة 
وأس��رة الصباح الكرام وشعب دولة 
الٔوي���ت الشقيق ، بوفاة املغفور له 
بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ 
صباح األح��م��د، أمير دول��ة الكويت، 
لقد فقدت األم��ة العربية واإلسالمية 
ق��ائ��داً نبيالً وم��ث��االً للحكمة ورم��زاً 
للمحبة و السالم، وسيذكره العالم 
في شتى بقاع األرض ملا أجنز لبالده 
وشعبه ولألمتني االسالمية والعربيه، 
وسيبقى لقبه قائد االنسانية والعمل 
االنساني إلى األبد. سائالً الله تعالى 
أن يتغمد س��م��وه ب��واس��ع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا 

إليه راجعون.

جمعية الصحفيني: 
األمير الراحل كان قائدًا 

للسالم والعمل اإلنساني 
وسندًا للكلمة احلرة

تقدمت جمعية الصحافيني الكويتية 
واألس��رة الصحافية بأصدق مشاعر 
العزاء واملواساة إلى صاحب الس�مو 
أمي�ر ال�بالد الش�يخ ن�واف األحمد، 
وألس��رة آل الصباح الكرام والشعب 
الكويتي الوفي بوفاة املغفور له بإذن 
ال��ل��ه تعالى ص��اح��ب السمو الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د )رح��م��ه ال��ل��ه وطيب 

ثراه( .
سائلني الباري عز وجل أن يسكنه 
ف��س��ي��ح ج��ن��ات��ه وي��ش��م��ل��ه برحمته 
الواسعة وأن ي��دمي نعمة االستقرار 
واألم��ان على بلدنا العزيز الكويت، 
متمنني أن يتكاتف اجلميع حتت قيادة 
أميرنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ 
ن���واف األح��م��د، ح��ي��ث ي��ؤك��د سموه 
دائ��م��اً اع��ت��زازه بدستورنا ونهجنا 
الدميقراطي ويفتخر بكويتنا دولة 

احلريات والقانون . 
ومثلما كان السلف )يرحمه الله( 
قائداً للسالم والعمل اإلنساني  سنداً 
للكلمة احل��رة، ف��إن اخللف ) يحفظه 
الله ويرعاه( يؤكد على ذلك ويطالبنا 
أيضاً أن تكون صحافتنا منبراً للنقد 
البناء خالصاً لوجه الله والوطن 

ومصلحة أبناء الكويت جميعاً.

جدد مشاركة العزاء باملصاب اجللل 

العتل: األمير الراحل حقق 
للكويت االرتقاء واالستقرار 

»الصفا اخليرية« تنعى أمير الكويت الراحل

الشايع: »قائد العمل اإلنساني« كرس حياته 
خلدمة وطنه واألمتني العربية واإلسالمية

ج��دد رئيس احت��اد املهندسني العرب 
ورئ��ي��س جمعية املهندسني الكويتية 
املهندس فيصل دويح العتل تقدميه أحر 
التعازي إل��ى صاحب السمو أمير دولة 
الكويت الشيخ ن���واف األح��م��د، اجلابر 
الصباح وال��ى أس��رة آل الصباح الكرمية  
لوفاة الراحل قائد  اإلنسانية سمو األمير 

الشيخ صباح األحمد. 
وف��ي ه��ذا امل��ص��اب اجللل اليسعنا اال 
التسليم بقضاء الله وق��دره وإنا لله وانا 
إليه راج��ع��ون، ونستذكر املآثر الكبيرة 
لسموه يرحمه الله على كافة األصعدة 
داخليا واقليميا ودوليا حيث كان سمو 
نبراسا وق��دوة في احلفاظ على الكويت 
والكويتيني واالرتقاء بها الى مصاف الدول 
املتقدمة واملستقرة ، كما كان سموه نصيرا 
دائما لألمتني العربية واالسالمية ومد يد 

العون لألمتني العربية واالسالمية ولكافة 
الشعوب في الدول الصديقة والعالم . 

جتديد وق��وف املهندسني م��ع صاحب 
السمو األمير نواف األحمد والوالء للكويت 

وقيادتها 
وق��ال العتل في بيان ل��ه: ونحن على 
ثقة بأن صاحب السمو أمير البالد املفدى 
الشيخ ن��واف األحمد، سيكون خيرخلف 
خلير سلف وندعوا الله عز وجل أن يوفقه 
مل��ا يحبه وي��رض��اه وأن ي��رزق��ه ببطانة 
صاحلة تعينه على  املضي قدما بقيادة 
الكويت وشعبها ال��ى امل��زي��د م��ن التقدم 
واالزده���ار، كما تتعهد جموع املهندسني 
بتجديد مبايعة سموه على السمع والطاعة 
والوقوف معه معلنني والءنا وحبنا لهذا 
الوطن وقيادته وندعوا الله عز وجل أن 
يحفظه ويدمي علينا نعمتي األمن واألمان .  

نعى رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا 
اخليرية اإلن��س��ان��ي��ة، محمد الشايع وف��اة 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد، رحمه 
الله رحمة واسعة، معبرا عن بالغ احلزن 
واألس���ى ال��ذي أص��اب جميع أب��ن��اء الشعب 
ال��ك��وي��ت��ي وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي واإلس��الم��ي؛ 
بفقد قائد العمل اإلنساني، وعميد احلكمة 
والدبلوماسية؛ ملا لسموه من دور كبير في 
نشر السالم وإش��اع��ة احملبة بني الشعوب 
وال��دول على الصعيد احمللي والعاملي.وقال 
الشايع إننا تلقينا ببالغ احل��زن واألس��ى، 
وبقلوب راضية بقضاء الله وق���دره، خبر 
وفاة قائدنا ووالدنا، الذي رحل عنا بعد حياة 
حافلة بالعطاء، وبنشر احملبة بني الشعوب 
وال��دول، قائد اإلنسانية الذي لم يدخر جهدا 
في إصالح ذات البني بني املتخاصمني، ورأب 

الصدع بني املختلفني.

مضيفاً: إن أميرنا الراحل رحمه الله ُعِرف 
عنه وسطيته واعتداله وعالقاته الطيبة مع 
اجلميع؛ حيث حظي باحترام كافة ال��دول؛ 
ملا يتمتع به سموه من حصافة دبلوماسية 

وحنكة سياسية.
وأك����د أن س��م��و األم��ي��ر أص��ب��ح ع��ن��وان��ا 
لإلنسانية، وبصمته باتت واضحة وأعماله 
ومبادراته تتحدث بها الشعوب واألمم، ما 
ساهم بدوره في رفعة شأن دولتنا احلبيبة 
والتنادي باسمها في كافة احملافل احمللية 
واإلقليمية والدولية، ما يبعث في نفوسنا 
جميعا الفخر واالع��ت��زاز، وال��دع��اء لسموه 
بالرحمة واملغفرة وأن يجبر الله مصابنا 
جميعا، فقد فقدنا مبوته أباً حكيماً، وقائدا 
إنسانيا، ورائدا عامليا من رواد صناعة السالم 

في العالم بأسره.
وقال الشايع: لقد عرف عن أميرنا الراحل 

- رحمه الله- مواقفه املشهودة وعطاؤه 
الكبير، وجهوده اإلنسانية املثمرة، وما قدمه 
للشعوب املنكوبة م��ن إغ��اث��ات وم��ب��ادرات 
لنجدة امللهوف؛ حيث مت تتويج سموه قائًدا 
للعمل اإلنساني وتسمية الكويت مركزا 

إنسانيا عامليا.
وختم الشايع تصريحه بقوله: إننا في 
احلقيقة نعزي أنفسنا كما نعزي الشعب 
الكويتي والعالم العربي واإلسالمي كافة في 
هذا املصاب اجللل، ونتقدم بالتهنئة لصاحب 
السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
لتوليه مقاليد احلكم، ونسأل الله أن يوفقه ملا 
فيه خير البالد والعباد، وأن يهيئ له البطانة 
الصاحلة الناصحة، وأن يجعله خير خلف 
خلير سلف، ونبايعه على السمع والطاعة، 
ونسأل الله أن يدمي نعمة األمن واألمان على 

بلدنا احلبيبة -الكويت.

وصول جثمان سمو األمير الراحل

محافظوا »العاصمة«  و»اجلهراء« و»األحمدي« ينعون أمير البالد الراحل


