
فقدت الكويت أميرها احلبيب الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، بعد أن أمضى ستة عقود  في خدمة 
بلده، واألمتني  العربية و اإلسالمية، ووسيطاً في حل 

النزاعات بني بلدان العالم.
لقد كان سموه والداً جلميع أبناء الكويت و مشاركاً 
في أفراحهم و أتراحهم دون كلل أو ملل بالرغم من 
تقدمه في العمر، وحالته الصحية في آخر أيامه، رحمه 

الله و أسكنه فسيح جناته.       
ك��ان سمو أمير ال��ب��الد ال��رح��ال، منذ تقلده وزارة 
اخلارجية  ال يكاد يستقر في الكويت من كثرة مساعيه 
ف��ي ح��ل امل��ن��ازع��ات ب��ني ال���دول العربية و اإلسالمية 
على مدى ستة عقود، وعرف )رحمه الله( بأنه شيخ 
الدبلوماسية العربية والعاملية، وكان له محبة و تقديراً 
كبيراً بني شعوب العالم، إذ كان )رحمه الله( صاحب 
حنكة و خبرة في حل مشاكل الكويت و العالم العربي 

و اإلسالمي. 
لقد جنح )رحمه الله( في جمع دول العالم إلدانة 
الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 
1990،  مما جمع دول العالم على حشد اجليوش 
من أجل حترير الكويت من العدوان، وهذه عالمة في 

تاريخه احلافل باجلهد من أجل أمن و سالمة البالد .
ليس غريباً أن تكرم األمم املتحدة اختيار سموه قائداً 
إنسانياً و هو مسمى جاء تقديراً جلهوده )رحمه الله(، 
في اإلصالح بني الشعوب في شتى أرجاء العالم ودوره 
في تسخير طاقات الكويت خلدمة البشرية في أثناء  

الكوارث.
رحم الله أمير اإلنسانية و أسكنه فسيح جناته.. 
وال��ع��زاء لسمو الشيخ ن��واف األحمد اجلابر و أسرة 

الصباح الكرمية والشعب الكويتي،
 إنا لله وإنا إليه راجعون

حتت املجهر

األمير إلى رحاب اخللد
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40 يومًا وتعطيل الدوائر الرسمية ثالثة أيام  احلداد الرسمي 

األمير في ذمة الله

نعى ال��دي��وان األم��ي��ري، إل��ى الشعب 
الكويتي واألم��ت��ني العربية واإلسالمية 
والعالم سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد، وج��اء في بيان الديوان األميري: 
ببالغ احلزن واآلسى ينعى الديوان األميري 
إل��ى الشعب الكويتي واألم��ت��ني العربية 
واإلسالمية وشعوب العالم الصديقة وفاة 
املغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، أمير 
دول��ة الكويت ال��ذي انتقل إلى ج��وار ربه. 
داعني الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته وال حول وال 
قوة إال بالله.

وقد أعلنت الكويت احلداد الرسمي ملدة 
40 يوماً مع إغالق الدوائر الرسمية ثالثة 
أي��ام اعتبارا من األم��س، وذل��ك إث��ر رحيل 
املغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء 
عقب اجتماع استثنائي عقد أمس، في قصر 

السيف برئاسة سمو 

الغامن: سمو الشيخ نواف األحمد 
يؤدي اليمني الدستورية اليوم أمام 

مجلس األمة أميرًا للكويت
أعلن رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن أمس، أن صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد، سوف يؤدي اليمني الدستورية أمام مجلس األمة أميراً لدولة الكويت في 
جلسة خاصة للمجلس اليوم األربعاء. وقال الغامن في تصريح صحفي: إنه التقى قبل 

قليل مبعية سمو الشيخ صباح اخلالد، رئيس مجلس الوزراء 

ال���������دي���������وان األم��������ي��������ري ي����ن����ع����ى إل���������ى ال�����ش�����ع�����ب ال����ك����وي����ت����ي 
واألم�������������ت�������������ني ال��������ع��������رب��������ي��������ة واإلس�����������الم�����������ي�����������ة وال��������ع��������ال��������م 
س��������م��������و أم���������ي���������ر ال�����������ب�����������الد ال��������ش��������ي��������خ ص���������ب���������اح األح��������م��������د

م��ج��ل��س ال��������وزراء ي���ن���ادي ن�����واف األح���م���د أم����ي����رًا ل��ل��ك��وي��ت

التتمة 5
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األمم املتحدة: أمير الكويت الراحل رسول سالم
أعرب االمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، 
أمس عن حزنه العميق لوفاة سمو امير دولة الكويت 
الشيخ صباح األحمد. وق��ال غوتيريس قبل أن يلقي 
كلمته خالل مؤمتر صحفي حول “متويل التنمية في 
زمن كوفيد” “كان أمير الكويت رمزاً استثنائياً للحكمة 

والكرم ورسول سالم وصانع جسور”.
وأصر غوتيريس على أن يحيي سمو األمير الراحل 

قبل أن يبدأ مؤمتره الصحفي معرباً عن تأثره الشديد 
بنأ وف��اة صاحب السمو أمير دول��ة الكويت “رحمه 

الله”.
ومعرفة غوتيريس بسمو األمير الراحل تعود إلى 
ما قبل توليه قيادة املنظمة الدولية حيث سنحت له 
الظروف أن يتعرف على خصاله وشخصه عندما كان 

غوتيريس مفوضاً سامياً ملفوضية شؤون الالجئني.


