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مجلس الوزراء املصري  يقف دقيقة حدادًا على الشيخ صباح األحمد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء 
املصري ، اجتماع مجلس ال��وزراء، عبر تقنية »الفيديو 
كونفرانس«، وذلك الستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما 

يلزم من قرارات إزاء عدد من امللفات املهمة.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء املنشور بصفحته الرسمية 
على »فيسبوك« وقف رئيس مجلس ال��وزراء وأعضاء 
احلكومة قبل بدء االجتماع دقيقة ح��دادا على روح فقيد 
األمتني العربية واإلسالمية، الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح، أمير دول��ة الكويت، ال��ذى وافته املنية أمس 
الثالثاء، وتقدم املجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد 
الكبير، وإلى الشعب الكويتى الشقيق، داعني الله عز وجل 

أن يتغمده بواسع رحمته.
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زعماء ورؤساء الدول يرثون الشيخ صباح األحمد 
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ي��واص��ل زع��م��اء ال��ع��ال��م اإلس��الم��ي 
والعربي وال��دول��ي تقدمي التعازي في 
وف��اة سمو أمير ال��ب��الد ال��راح��ل الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح ال��ذي 
ت��رج��ل ع��ن ص��ه��وة ج���واده بعد مسيرة 
عمل عاملية ودول��ي��ة حافلة بالعطاء ، 
متسلحاً بسياسته احلكيمة التي أشاد 
بها اجلميع حيث أصبحت نبراساً ينير 
طريق الشعوب نحو التقدم واإلزده��ار ، 
وكان لسموه الكثير من املواقف الدولية 
الواضحة آخرها األزمة اخلليجية حيث 
تولي دور الوساطة التي حافظت على 
وح��دة دول مجلس التعاون اخلليجي ، 
وفي السطور التالية حملات عن املبادرات 

الدولية التي قدمها :
تولت الكويت زمام املبادرات في العمل 
اخليري اإلنساني، واستحقت تكرمي األمم 
املتحدة لسمو أمير البالد بتسمية سموه 
»قائداً للعمل اإلنساني« ودولة الكويت 
»مركزاً للعمل اإلنساني«، خصوصاً بعد 
أن استضافت الكويت امل��ؤمت��ر الدولي 
للمانحني لدعم ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي في 
سوريا لثالث دورات متتالية، وجنح 
سمو األمير في خلق حشد دول��ي كبير 
من تلك املؤمترات، وتبرع بسخاء إلغاثة 

الالجئني السوريني.
 وترأس سموه وفد الكويت في املؤمتر 
الدولي الرابع للمانحني ملساعدة الشعب 
السوري الذي عقد في لندن عام 2016. 
وأشاد االمني العام السابق لالمم املتحدة 
بان كي مون بدور دولة الكويت »السباقة 
دائ��م��اً« مل��د ي��د ال��ع��ون إل��ى احملتاجني. 
وترأست الكويت، بالتعاون مع االحتاد 
االوروبي واالمم املتحدة، مؤمتر املانحني 
ملصلحة الجئي »الروهينغا« املقيمني في 
بنغالدش، وتبرعت ب�15 مليون دوالر 

للتخفيف من حدة املأساة. 
وقدم الصندوق الكويتي للتنمية منحة 
مقدارها مليون دوالر أميركي لإلسهام 
في إغاثة الالجئني الروهينغا. وال مجال 
حلصر م��ب��ادرات الكويت وامل��س��اع��دات 
التي قدمتها ال��ى احملتاجني في العراق 
وال��س��ودان والصومال.. وغيرها. بيان 
كويتي ساطع عاش سمو األمير القضية 
الفلسطينية بكل مخاضاتها، وساهم في 
جناحاتها وانتصاراتها، وق��ال الرئيس 
الفلسطيني م��ح��م��ود ع��ب��اس: »أع���رف 
الشيخ صباح منذ السبعينات، ومنذ 
ذل��ك ال��وق��ت ك��ان دائ��م��ا وأب���دا فعاال في 
القضية الفلسطينية، وك��ان دائما على 
رأس أي جلنة.. حلل اي مشكلة حتصل 

مع الفلسطينيني«.
 وال أح��د ينسى ال��ن��داء ال��ص��ادق من 
سمو االمير ألشقائه العرب وكل العالم 
للمسارعة في القمة العربية االقتصادية 

في 2009 إلعادة اعمار غزة. 
صندوق التنمية والصداقة واإلخ��اء 
كان الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية اول مؤسسة إمنائية 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط تسهم ف��ي حتقيق 
اجلهود االمنائية للدول العربية وغيرها 
من الدول النامية، ومتّد جسور الصداقة 
واإلخاء بني دولة الكويت والدول النامية.

 وت��ت��س��م ال���ق���روض ال��ت��ي يقدمها 
الصندوق بأنها ميّسرة، تساعده الدول 
النامية ف��ي متويل مشاريعها وتنفيذ 
ب��رام��ج التنمية، كما ي��ق��ّدم الصندوق 
املساعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات 
اجلدوى الفنية واالقتصادية للمشروعات 
اإلمنائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر 

الوطنية فيها. 
وخ��الل األع���وام األرب��ع��ة املاضية من 
حكم الشيخ ص��ب��اح، ال���ذي ام��ت��د ل��� 14 
عاماً منذ يناير 2006 وحتى 29 يناير 
2020، نشطت الدبلوماسية الكويتية 
بقيادته ف��ي م��ّد مظلة حماية لتخفيف 
التوترات اإلقليمية، بينها جهود الوساطة 
حل��ّل األزم��ة اخلليجية، والتحرك نحو 
تعزيز ع��الق��ات الكويت التجارية مع 
العراق، حيث استضافت مؤمتراً إلعماره، 
كما سعت ملساعدته ف��ي ح��ّل مشكالته 

االقتصادية، وعدد من القضايا الدولية.
وألمير دولة الكويت  جهود سابقة في 
حل األزمات التي سبق أن عصفت مبنطقة 
اخلليج؛ استحق بفضلها أن يلقب ب�«عميد 
الدبلوماسية العاملية وحكيم العرب«، 

ففي 2014 أّدى دور الوسيط ف��ي حل 
اخلالفات بني ال��دول اخلليجية، وجنح 
في إنهاء أزم��ة سحب كل من السعودية 
واإلم�����ارات وال��ب��ح��ري��ن لسفرائهم من 

الدوحة في ذلك احلني.
وخ����الل ت��ول��ي��ه وزارة اخل��ارج��ي��ة 
تعرضت الكويت للغزو العراقي عام 
1990، فنظم حملة ضخمة وكبيرة لكسب 
تأييد دول العالم وحشد الدعم للكويت، 
وجنح في كسب دعم العالم حتى متكنت 
البالد من استرداد سيادتها كاملة على 

أراضيها وطرد الغزو العراقي.
وسبق أن ق��اد »عميد الدبلوماسية 
العاملية« الراحل، الشيخ صباح األحمد 
الصباح، دبلوماسية بالده إلى أداء دور 
في تأسيس املجلس ال���وزاري املشترك 
لدول اخلليج العربية، واملجلس اخلليجي 
- األوروب����ي، ال���ذي ي��ه��دف إل��ى توثيق 
ال���رواب���ط االق��ت��ص��ادي��ة امل��ش��ت��رك��ة بني 
الطرفني، ومن خالله أبرمت العديد من 

االتفاقيات االقتصادية.

ق���ادة االحت����اد األوروب������ي: ال���راح���ل أم��ن 
لبالده مكان الشريك الدولي

أكد قادة االحتاد األوروبي أن الكويت حتت قيادة أميرها الراحل صباح األحمد اجلابر الصباح 
تبوأت مكان الشريك الدولي احملترم والوسيط اإلقليمي، باعتباره كان مهندس السياسة 
اخلارجية للدولة احلديثة. جاء هذا في بيان مشترك صدر عن كل من رئيس املجلس االوروبي 
شارل ميشيل، رئيسة املفوضية أورسوال فون دير الين واملمثل األعلى جوزيب بوريل، عبروا 
فيه عن تعازيهم لدولة الكويت وشعبها برحيل أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح، حسبما 

قالت وكالة »آكى« اإليطالية.
وجاء في البيان: »لقد اكسبه تفانيه في مجال اإلغاثة اإلنسانية في مختلف انحاء العالم تقديراً 
مستحقاً كقائد انساني عاملي سنحزن على خسارته لسنوات طويلة«. وتعهد قادة االحتاد بالعمل 

لترسيخ شراكة قوية ودائمة مع دولة الكويت.

معهد العالم العربي: الشيخ
 صباح كان قائدًا استثنائيًا 

 اكد رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك النغ أمس ان االمير الراحل الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح كان قائدا استثنائيا للكويت وشخصية دولية كبيرة.

وقال النغ عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل االجتماعي )تويتر( ان االمير الراحل كرس 
حياته من أجل احلفاظ على السالم في املنطقة وفي العالم.

وأضاف ان »حكمته العظيمة جعلت منه شخصية محترمة لدى العالم اجمع«.

رئيس الوزراء الياباني يعزي 
بوفاة سمو أمير البالد

اعرب رئيس ال��وزراء الياباني يوشيهدي سوغا أمس  االربعاء عن خالص تعازيه لدولة 
الكويت حكومة وشعبا في وفاة حضرة صاحب السمو امير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر 

الصباح قائال »انها خسارة جسيمة للمجتمع الدولي«.
واضاف سوغا في بيان صادر عنه »لقد حزنت بشدة لسماع نبأ وفاة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح وأود أن أتقدم بالنيابة عن حكومة وشعب اليابان بأحر 

التعازي لشعب دولة الكويت«.

الراحل  األمير  الكندي:  ال��وزراء  رئيس 
خدم الشعب الكويتي دون كلل

قال رئيس الوزراء الكندي جيستني ترودو إن أمير دولة الكويت الراحل املغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ صباح األحمد اجلابرالصباح خدم شعب الكويت دون كلل.

وأضاف ترودو في تغريدة عبر حسابه الرسمي مبوقع )تويتر( أمس  األربعاء:«لن ننسى أبدا 
قيادته ورؤيته وكرمه جتاه القوات الكندية املوجودة في دولة الكويت وقلوبنا اليوم مع كل الذين 

ينعون الراحل«.

ماليزيا: فقدنا قائدًا عظيمًا 
ملهمًا في حتقيق السالم 

قال رئيس الوزراء املاليزي محي الدين ياسني أمس  االربعاء، إن العالم فقد قائداً عظيماً الهم 
الكثيرين لتحقيق التقدم واالزدهار والسالم واالستقرار داخل دولة الكويت وخارجها. وتقدم 
ياسني في بيان صادر عنه بالنيابة عن حكومته وشعبه بأعمق مشاعر األسى والتعازي حلكومة 
وشعب دولة الكويت في وفاة صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح.  وأضاف ياسني »رحمة الله عليه وتغمد روحه اجلنة بني الشهداء والصاحلني، وإنا لله 
وإنا إليه راجعون«. من جهته، قدم وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسني أيضا أحر التعازي 
باسم بالده لعائلة آل صباح الكرمية وللشعب الكويتي قائالً »رحمه الله تعالى وأمتنى من الله 

أن مينح آل صباح وشعب الكويت القوة والصبر في املصاب احلزين«.

خلف  ال��راح��ل  األم��ي��ر  األوروب���ي:  االحت��اد  سفير 
العاملية  الشؤون  في  بثمن  يقدر  ال  إرثًا  وراءه 

أكد رئيس بعثة االحتاد األوروب��ي لدى دولة الكويت كريستيان تيودور أن األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح خلف وراءه إرثاً ال يقدر بثمن في الشؤون العاملية »وإنني 
على يقني من أن دولة الكويت ستظل رائدة للسالم إقليمياً ودولياً وستبقى ناشطة عاملياً لالغاثة 
اإلنسانية«.  وقال تيودور في بيان صحفي أمس  األربعاء، إن االحتاد األوروبي نظر دائماً بعظيم 
التقدير واالحترام لألمير الراحل وقيادته الرشيدة إذ أكسبت رؤيته احلكيمة الكويت الدور الرائد 

كوسيط إقليمي ودولي ومنحته لقب )القائد اإلنساني العاملي(.
 وأعرب عن عميق احلزن لوفاة األمير الراحل متقدما بأخلص وأحر التعازي ألسرة سموه 
وحلكومة دولة الكويت والشعب الكويتي مضيفاً »اننا جميعا استفدنا بشكل كبير من جتربة 
األمير الراحل ومثابرته عندما تعلق األمر بتعزيز احلوار والسالم وعلينا اآلن أن نسعى للحفاظ 
على إرثه الكبير ونحن نواجه حتديات مشتركة سواء داخل منطقة اخلليج أو الشرق األوسط 
الكبير أو على الصعيد العاملي«.  وذكر أن االحتاد األوروبي ودولة الكويت يتمتعان بعالقات 
ممتازة »تقوم على إصرارنا املشترك على دفع قضية السالم واالزدهار في منطقة الشرق األوسط 
وخارجها« مشدداً على التزام االحتاد األوروبي بحزم بتعزيز عالقاتنا الثنائية ونحن نسعى 
جاهدين لتحقيق أهدافنا املشتركة ملصلحة شعوبنا. Volume 0%  حتميل اإلعالن   قراء القبس 

يتصفحون اآلن

صمت  دق��ي��ق��ة  ي��ق��ف  اللبناني  ال��ب��رمل��ان 
على روح سمو األمير الراحل

وقف مجلس النواب في مستهل جلسته التشريعية التي عقدها أمس االربعاء دقيقة صمت على 
روح سمو االمير الراحل الشيخ صباح االحمد.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح اجللسة »فقد لبنان صديقا عزيزا وشقيقا هو 
درة من درر العرب هو امير الكويت الشيخ صباح االحمد الصباح«.

وقال النائب هادي ابواحلسن في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( لدى دخوله اجللسة 
»نتوجه الى الكويت قيادة وشعبا ومؤسسات بأحر التعازي بوفاة سمو االمير الراحل امير 
احلكمة وامير االنسانية وامير التسامح واالنفتاح ولن ننسى وقوف الكويت وفي املقدمة الراحل 

الى جانب لبنان في اصعب الظروف وأخطر املراحل وفي أيام الشدة والرخاء«.
وأكد ان »ص��ورة سمو االمير ستبقى محفورة في وج��دان اللبناني وكل االوفياء وستبقى 
بصماته راسخة من خالل االجنازات وال ننسى وقفته قبيل اتفاق الطائف والحقا في مرحلة اعادة 

االعمار اذ في كل منطقة لبنانية هناك بصمة خير للكويت وأميرها«.

الفقيد مع سمو الشيخ متيم

.. ومع صاحب السمو امللكي امللك سلمان بن عبدالعزيز

بجوار دونالد ترامب

في إحدى القمم اخلليجية

احل���ك���وم���ة ال���ب���رازي���ل���ي���ة ت���ت���ق���دم ب��أح��ر 
التعازي للكويت بوفاة األمير الراحل

تقدمت احلكومة البرازيلية بأحر التعازي للحكومة الكويتية الرشيدة وألسرة 
آل الصباح الكرام وتضامنها مع الشعب الكويتي بوفاة األمير الراحل الشيخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح رحمه الله.
جاء ذلك في مذكرة التعازي التي نقلتها السفارة البرازيلية لدى البالد أمس 
األربعاء بوفاة املغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح أمير دولة الكويت الصادرة عن حكومة جمهورية البرازيل االحتادية 
أمس الثالثاء. وأعربت احلكومة البرازيلية في املذكرة عن بالغ األسف بوفاة 
األمير الراحل الذي عزز على مدار ما يقرب من 15 عاما كأمير لدولة الكويت فترة 

السالم واالزدهار للشعب الكويتي.
وذكرت أن الراحل قدم مساهمة أساسية في السعي لتحقيق السالم في الشرق 
األوس��ط »واليوم تتوطد عالقات التعاون والصداقة بني البرازيل والكويت 

وتتفتح آفاقا جديدة وواعدة إلحراز تقدم ملموس ملصلحة الشعبني«.

رس��م  ال���راح���ل  ال��ك��وي��ت  أم��ي��ر  إس��ب��ان��ي��ا: 
بلده تاريخ  في  أساسية  حقبة  مالمح 

أعربت احلكومة اإلسبانية أمس  األربعاء عن حزنها الشديد لوفاة صاحب السمو أمير الكويت 
املغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح متقدمة بأحر التعازي ألسرته 

وللكويت حكومة وشعبا.
وقالت وزارة اخلارجية اإلسبانية في بيان ان صاحب السمو الراحل رسم مالمح حقبة أساسية 
وب��ارزة في بالده التي تولى دفة قيادتها منذ عام 2006 بعدما شغل منصبي وزير اخلارجية 

)1963-2003( ورئيس الوزراء )2003-2006( مكتسبا احترام جميع قادة املنطقة.
وأضاف البيان انه ساهم في خلق صورة الكويت كدولة معتدلة والعب دبلوماسي أساسي ملتزم 

باحلل السلمي للنزاعات.
ونوه كذلك بالتزامه السخي بالقضايا اإلنسانية األمر الذي دفع األمم املتحدة إلى تكرميه ومنحه 

لقب )قائد العمل اإلنساني( في عام 2014.
وشدد على ان الكويت شهدت أيضا تطورات اجتماعية مهمة بقيادته منها االعتراف بحقوق املرأة 

التي مارست حق التصويت ألول مرة ووصلت إلى مناصب املسؤولية السياسية.


