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 اأمري الإن�سانية يف ذمة اللـه

العاهل ياأمر باإعالن احلداد وتنكي�س الأعالم 3 اأيام

نور من  بــاأحــرف  التاريخ  ي�سطرها  خدمات  لالإن�سانية  قــدم  الــراحــل  الـــوزراء:  رئي�س 

ــر الأمــــري الــراحــل الــبــحــريــنــيــون يــ�ــســاطــرون الــكــويــت اأحــزانــهــا ويــ�ــســتــذكــرون مــاآث

ــــــــــت الــــــكــــــبــــــري قـــــــــــــــــــــادة الـــــــــــــعـــــــــــــامل يـــــــــنـــــــــعـــــــــون فـــــــقـــــــيـــــــد الــــــــــكــــــــــوي

امللك: الأمري الراحل كان قائًدا حكيًما كّر�س حياته ل�سعبه واأمته

رحم �هلل �ل�سيخ �سباح �لأحمد �جلابر �ل�سباح و�أ�سكنه 

هذ�  فقد  و�ل�سلو�ن يف  �ل�سرب  و�ألهمنا جميًعا  جناته  ف�سيح 

�أن  يف  م�سريته  طو�ل  نف�سه  نذر  �لذي  �ل�ستثنائي  �لقائد 

يكون د�ئًما حا�سًر� وبقوة لي�س يف خدمة �أبناء �أمته �لعربية 

و�لإ�سالمية فقط و�إمنا يف خدمة �لب�سرية جمعاء.

لي�ست خ�سارة  �ل�سباح  �لأحمد  �ل�سيخ �سباح  وفاة  �إن 

فادحة للكويت فقط، ولي�س للخليج وحده، ول لأبناء �لأمتني 

هي  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  وفاة  �إن  و�لإ�سالمية..  �لعربية 

�أممية  خ�سارة  هي  �ل�سمويل،  معناها  بكل  عاملية  خ�سارة 

موؤثرة جًد�.

��ستثنائي  ورجل  قائد  �لأحمد  �سباح  �ل�سيخ  فالفقيد 

�لقائد  �ملميز..  �لقائد  �سفات  كل  �سخ�سيته  يف  �جتمعت 

�لعطاء  رجل  و�لتاآخي..  و�لت�سامح  �ل�سالم  قائد  �حلكيم.. 

و�لكرم و�جلود.. �ل�سخ�سية �لفذة �لتي ت�سنع �حلدث وت�سر 

على �أن تكون د�ئًما يف �ملقدمة.

طو�ل  �لكبري  �لفقيد  وقادها  بها  قام  �لتي  �لأدو�ر  �إن 

يخلّدها  �سوف  م�سهودة  �أدو�ر  هي  �حلافلة،  حياته  م�سرية 

�لرجل يف كل  لهذ�  �لكبري  �لعطاء  �لتاريخ وتدل على مقد�ر 

�لأحد�ث و�ملحافل منذ بد�ية م�سريته �ل�سيا�سية وحتى �آخر 

�أيام حياته.

هو قائد �إن�ساين، هو �أمري لالإن�سانية، ي�سعى بكل طاقته 

�ىل �لت�سامن و�لتعاون و�لتكاتف، وي�سعى بكل ما �أوتي من 

جهد وقوة من �أجل مد يّد �مل�ساعدة، ي�سعى ويبذل يف �خلري 

د�ئًما، ميد يد �لأخوة و�ل�سد�قة، يجمع ل يفرق.

�إن �لفقيد �لر�حل �ل�سيخ �سباح �لأحمد هو عنو�ن �حلكمة، 

هو �حلكيم �لذي جنب �لكويت �ل�سقيقة وجنب منطقتنا و�أمته 

�لتي  و�لكو�رث  �لويالت  من  �لكثري  و�لإ�سالمية  �لعربية 

كادت تع�سف بها لول حكمته وم�ساعيه �خلرّية و�سيا�ساته 

�ملتو�زنة �لتي كانت حتظى بالحرت�م و�لتقدير يف كل مكان.

ومهما قلنا وكتبنا فاإننا نعرف باأننا لن ُنويف هذ� �لرجل 

بالأحد�ث  حافلة  م�سرية  هي  حياته  م�سرية  لأن  حّقه،  �لفذ 

و�لإن�سانية  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 

�لتي ترك عليها ب�سمات و��سحة �ستظل حمفورة يف �لذ�كرة. 

و�ل�سديق  �لأخ  رحيل  وب�سدة  �آملنا  �لبحرين  يف  و�إننا 

و�لقائد و�لأمري �ل�سيخ �سباح �لأحمد �لذي نعاه بحزن جاللة 

�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك �لبالد �ملفدى حفظه �هلل 

ورعاه بعد عمر حافل بالعطاء و�لإجناز�ت يف خدمة �سعبه 

م�ستذكًر�  ق�ساياها،  ون�سرة  و�لإ�سالمية  �لعربية  و�أمته 

جاللة �مللك �ملفدى حفظه �هلل ورعاه حكمة �لفقيد �لذي كّر�س 

حياته قي خدمة �سعبه و�أمته وخدمة �لإن�سانية.

�إن �حلزن و�لأمل يعت�سر �لقلوب يف �لبحرين على رحيل 

كل  �لبحرين  �أبناء  كل  له  يكّن  �لذي  �لأحمد،  �سباح  �ل�سيخ 

وهم  لديهم،  كبرية  مبكانة  ويحظى  و�لتقدير  و�لود  �حلب 

�ل�سعب  �أبناء  مع  و�لأمل  �حلزن  يتقا�سمون  بل  ي�ساركون 

�لكويتي �ل�سقيق يف هذ� �مل�ساب �لكبري.

خال�س �لتعازي و�سادق �ملو��ساة �إىل �أ�سرة �آل �ل�سباح 

�ل�سقيقة، �سائلني  �لكويت  �لكر�م و�إىل حكومة و�سعب دولة 

�لعلي �لقدير �أن يتغّمد �لفقيد بو��سع رحمته وي�سكنه ف�سيح 

جناته، و�أن يلهمنا جميًعا �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

اأمري الإن�سانية

الكويت تعلن نواف الأحمد اأمرًيا

جثمان الراحل ي�سل اليوم ومرا�سم الت�سييع تقت�سر على الأقرباء

الأحمد  ال�صيخ �صباح  الراحل  الأمري  الكويت  فقيد  الكويتية موعد و�صول جثمان  الأنباء  اأعلنت وكالة 

اجلابر ال�صباح.

وقالت اإنَّ جثمان اأمري الكويت الراحل �صي�صل اليوم الأربعاء قادًما من الوليات املتحدة الأمريكية. 

وقال وزير �صوؤون الديوان الأمريي اإن ح�صور مرا�صم دفن اجلثمان �صيقت�صر على الأقرباء، مو�صحا اأن 

الديوان الأمريي يقّدر م�صاعر املواطنني الكرام واملقيمني يف التعبري عن خال�ص تعازيهم.



جاللته ينعى اأمري الكويت وي�أمر ب�إعالن احلداد وتنكي�س الأعالم.. امللك:

ق�ئد حكيم كّر�س حي�ته يف خدمة �سعبه واأمته والإن�س�نية

�سموه ينعى ال�سيخ �سب�ح الأحمد.. رئي�س الوزراء:

قـّدم خــدم�ت جلــيـلة خــالل مـ�سيــرتــه احلـ�فـلة واملب�ركة

بقلب ميلوؤه الإميان بق�ساء اهلل وقدره، ينعى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر، حفظه اهلل ورعاه، وفاة اأخيه فقيد الأمة 

العربية والإ�سالمية �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة 

الكويت ال�سقيقة، واأنه بوفاته فقدت الأمة العربية والإ�سالمية جمعاء قائًدا حكيًما 

اأثرت م�سريته العطرة باخلري والنماء والتقدم يف بدنا العزيز دولة الكويت، كما 

ر�سخت م�سرية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وكانت خطواته رحمه اهلل 

واإننا  املنطقة.  يف  وال�ستقرار  الأمن  جلهود  و�سنًدا  العربية  للحقوق  قوًيا  داعًما 

ولل�سعب  الكرام  �سباح  اآل  اأ�سرة  لعموم  وموا�ساتنا  تعازينا  �سادق  عن  نعرب  اإذ 

الكويتي ال�سقيق الذي فقد بوفاته قائًدا واأًبا حكيًما عطوًفا وامرًيا لالإن�سانية، ن�سرع 

اىل املوىل عز وجل اأن يتغمد اأخانا الراحل بوا�سع رحمته واأن يجعل مثواه اجلنة 

لقاء ما قدمه لوطنه ول�سعبه ولالمتني العربية والإ�سالمية ولالإن�سانية جمعاء من 

التاريخ  ي�سطرها  �سوف  والتي  واملباركة،  احلافلة  م�سريته  خالل  جليلة  خدمات 

باأحرف من نور.

داعني اهلل عز وجل ان يحفظ الكويت وقيادتها و�سعبها ال�سقيق من كل �سر، واأن 

يلهمهم جميًعا ال�سرب وال�سلوان.

رئي�س جمل�س النواب: الع�مل فقد برحيل اأمري الكويت علًم� وداعية لل�سالم والإن�س�نية
اأعربت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب عن �سادق عزائها 

وموا�ساتها لل�سعب الكويتي ال�سقيق ولالأمة العربية والإ�سالمية، يف رحيل 

الكويت  اأمري دولة  ال�سباح  الأحمد اجلابر  ال�سيخ �سباح  ال�سمو  �ساحب 

ال�سقيقة. وذكرت رئي�س جمل�س النواب اأن الأمة العربية والإ�سالمية فقدت 

علًما من اأعالمها، واأحد اأبرز دعاة ال�سالم والتعاي�س والت�سامح يف العامل، 

وقامة رفيعة �سكلت على مدى عقود م�ست عالمة فارقة يف دعم الوحدة 

اخلليجية، وحتقيق اأعلى م�ستويات التقارب والت�سامن بني دول و�سعوب 

املنطقة العربية، وخدمة لق�ساياها العادلة.

الأمري  ما خلفه  والعتزاز جتاه  الإكبار  بعني  ينظر  العامل  اأن  واأكدت 

الراحل، من �سجل نا�سع وحافل بالدور الإن�ساين النبيل، وال�سعي احلثيث 

لتحقيق التقارب، واإ�ساعة لغة احلوار واملحبة بني الدول وال�سعوب، حتى 

بات يتمتع مبكانة مرموقة على امل�ستوى العاملي، ويحظى باحرتام وتقدير 

املجتمع الدويل.

البحرين ودولة  امل�سرتكة بني مملكة  العالقات  اأن  اإىل  واأ�سارت زينل 

وما  الراحل،  الأمري  مطرًدا، يف ظل حكم  تنامًيا  �سهدت  ال�سقيقة،  الكويت 

التاريخية  العالقات  وتوطيد  تقوية  يف  م�ستمر  حر�س  من  �سموه  اأبداه 

البحرين، وم�ساندتها يف كل املواقف، وتقدمي جميع  والخوية مع مملكة 

البلدين  بني  امل�سرتك  وامل�سري  ال�سف  وحدة  من  انطالًقا  الدعم،  اأ�سكال 

وال�سعبني ال�سقيقني.

ونّوهت بحكمة وحنكة الأمري الراحل، وما مثلته فرتة حكمه الر�سيد، 

الكويت  لدولة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية والنه�سة  نقلة وا�سحة يف  من 

ال�سقيقة، وما حتقق من رفاهية ورخاء ومناء للكويت و�سعبها ال�سقيق.

رحمته  بوا�سع  الراحل  الأمري  يتغمد  اأن  القدير  العلي  املوىل  ودعت 

�سوء  كل  من  ال�سقيقة  الكويت  دولة  يحفظ  واأن  جنته،  ف�سيح  وي�سكنه 

ومكروه، واأن ي�سدد على طريق اخلري خطى قيادتها التي هي خري خلف 

خلري �سلف.
رئي�س جمل�س النواب

باأمر من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، ينعى الديوان امللكي املغفور له �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري دولة الكويت ال�سقيقة.

وفيما ياأتي ن�س البيان:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

»يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�سية مر�سية 

فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي«. �سدق اهلل العظيم

ينعى ملك البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ملك البالد املفدى املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد 

اإىل جوار  انتقل  الذي  ال�سقيقة  الكويت  اأمري دولة  ال�سباح  اجلابر 

واأمته  �سعبه  خدمة  والإجنازات يف  بالعطاء  حافل  عمر  بعد  ربه 

قائًدا  اهلل  العربية والإ�سالمية ون�سرة ق�ساياها، وقد كان رحمه 

الإن�سانية،  وخدمة  واأمته  �سعبه  خدمة  يف  حياته  كّر�س  حكيًما 

املالكة  �سباح  اآل  اأ�سرة  اإخواننا  اإىل  تعازينا  خال�س  عن  معربني 

الكرام و�سعب الكويت العزيز.

اآملها هذا امل�ساب اجل�سيم لتعرب عن  اإن مملكة البحرين التي 

الكرام  ال�سباح  اآل  اأ�سرة  اإىل  موا�ساتها  و�سادق  تعازيها  خال�س 

الفقيد  يتغمد  اأن  عّز وجّل  املوىل  داعيًا  الكويت،  وحكومة و�سعب 

ال�سباح  اآل  اأ�سرة  ويلهم  جناته  ف�سيح  وي�سكنه  رحمته  بوا�سع 

وال�سعب الكويتي ال�سقيق ال�سرب وال�سلوان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

وبناًء على اأمر ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى �سدر قرار جاء فيه:

حداًدا على روح الفقيد الراحل املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

يعلن  ال�سقيقة  الكويت  دولة  اأمري  ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح 

ثالثة  ملدة  البحرين  مملكة  يف  الأعالم  وتنكي�س  الر�سمي  احلداد 

اأيام.
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الكويت تنعى ال�صيخ �صباح االحمد  وتعلن احلداد

عوا�صم - وكاالت:

اأعلن الديوان االأمريي يف الكويت، الثالثاء، 

وفاة اأمري الكويت ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر 

ال�صباح.

الكويتي  االأمريي  الديوان  وزير  واأعلن 

بثه  بيان  يف  ال�صباح،  اجلراح  علي  ال�صيخ 

تلفزيون الكويت، وفاة االأمري الذي كان يعالج 

يف الواليات املتحدة منذ يوليو املا�صي.

وقت  يف  قطع  الكويتي  التلفزيون  وكان 

�صابق، براجمه املعتادة ليذيع اآيات من القراآن.

وكان ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح 

بالواليات  م�صت�صفى  دخل  قد  عاًما(،   91(

املتحدة يف يوليو للعالج بعدما خ�صع جلراحة 

بالكويت يف نف�س ال�صهر.

االأحمد  �صباح  ال�صيخ  الكويت،  اأمري  توىل 

مقاليد  الثالثاء،  تويف  الذي  ال�صباح،  اجلابر 

خلًفا   ،2006 يناير   29 يف  بالده  يف  احلكم 

ال�صامل  العبداهلل  �صعد  ال�صيخ  الراحل  لالأمري 

ال�صباح.

االأمري  توىل  عاًما،   50 من  اأكرث  وخالل 

الراحل منا�صب �صيا�صية بارزة يف بالده، ال 

�صيما حقيبة اخلارجية التي حملها على مدار 

30 عاًما تقريبًا، منذ اال�صتقالل وحتى مطلع 
البوابة  بح�صب  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات 

الر�صمية لدولة الكويت.

ولد ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح 

عام 1929، وهو اأمري دولة الكويت اخلام�س 

اأمريي  مر�صوم  �صدر   ،2003 ويف  ع�صر. 

بتعيينه رئي�ًصا ملجل�س الوزراء يف البالد.

لرئي�س  االأول  النائب  من�صب  توىل  وكان 

اأكتوبر  يف  للخارجية  ووزير  الوزراء  جمل�س 

جمل�س  رئي�س  نائب  من�صب  و�صغل   .1992
الوزراء ووزير اخلارجية يف مار�س 1985.

وكان ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح 

وزيًرا لالإعالم بالوكالة، باالإ�صافة اإىل من�صبه 

نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيًرا للخارجية 

يف الفرتة من 4 مار�س 1981 وحتى 9 فرباير 

.1982
وعينّ نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء بتاريخ 

وزير  من�صب  اإىل  اإ�صافة   ،1978 فرباير   16
بالوكالة يف  لالإعالم  وزيًرا  وكان  اخلارجية. 

فرباير   3 وحتى   1971 فرباير   2 من  الفرتة 

1975، اإ�صافة اإىل من�صبه وزيًرا للخارجية.
ابتداًء من  وتوىل من�صب وزير اخلارجية 

املن�صب  هذا  متقلًدا  وا�صتمر   1963 يناير 

عهد  منذ  �صكلت  التي  الوزارات  جميع  يف 

اال�صتقالل وحتى اأبريل 1991.

وكان ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح 

 ،1962 يناير  يف  واالأنباء  لالإر�صاد  وزيًرا 

االجتماعية  ال�صوؤون  دائرة  رئا�صة  وتوىل 

والعمل ودائرة املطبوعات والن�صر 1955.

اأمري  كان  ال�صابقة،  املهام  جانب  واإىل 

التنظيمية  الهيئة  يف  ع�صًوا  الراحل  الكويت 

االإن�صاء  االأعلى، وع�صًوا يف جمل�س  للمجل�س 

والتعمري.

ال�صباح  اجلابر  االأحمد  �صباح  وتلقى 

تعليمه يف مدار�س الكويت، وا�صتكمل درا�صته 

بالن�صبة  اأما  خ�صو�صيي.  اأ�صاتذة  اأيدي  على 

الكويت  اأمري  كان  فقد  اجتماعية،  حالته  اإىل 

الراحل اأرمالً وله ثالثة اأوالد وبنت.

الكويت - وكاالت:

الثالثاء،  الكويتي،  الوزراء  جمل�س  نادى 

اجلابر  االأحمد  نواف  ال�شيخ  العهد  بويل 

ال�شباح اأمرًيا للبالد وفًقا للد�شتور. 

وذكر رئي�س جمل�س االأمة الكويتي مرزوق 

الكويت  اأمري  اأن  الثالثاء  تويرت  على  الغامن 

اجلديد ال�شيخ نواف االأحمد ال�شباح �شيوؤدي 

اليمني الد�شتورية اليوم االأربعاء ال�شاعة 11 

�شباحا.

�شمو  »التقيت  التغريدة  يف  الغامن  وقال 

االأمري قبل قليل وتقرر اأن يوؤدي �شموه اليمني 

الد�شتورية اأمام املجل�س �شباح الغد«.

من جانبه قال نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

ووزير الداخلية ووزير الدولة ل�شوؤون جمل�س 

خالل  ال�شالح،  خالد  اأن�س  الكويتي  الوزراء 

بيان األقاه عرب التلفزيون الر�شمي بعد اجتماع 

ا�شتثنائي ملجل�س الوزراء، اإن »ال�شيخ �شباح 

االأحمد اجلابر ال�شباح �شطر �شفحات م�شيئة 

من الت�شحية لدعم ق�شايا العدل وال�شالم«.

واأ�شاف اأن »ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر 

ال  اإ�شهامات  حتقيق  يف  حياته  اأفنى  ال�شباح 

تن�شى«. 

الوزراء  اأن »جمل�س  ال�شالح  واأعلن خالد 

يوًما   40 ملدة  الر�شمي  احلداد  اإعالن  قرر 

واإغالق الدواوين الر�شمية ملدة 3 اأيام«. 

يف  االأ�شبق  االأمة  جمل�س  رئي�س  وقال 

عرب  تغريدة  يف  ال�شعدون،  اأحمد  الكويت 

اجلابر  االأحمد  نواف  »ال�شيخ  اإن  »تويرت«، 

للعهد  ولًيا  مبايعته  متت  اأن  �شبق  ال�شباح 

واالإجراء االآن بعد خلو من�شب االأمري«. 

اأمرًيا  العهد  بويل  »املناداة  اأن  واأ�شاف 

توارث  قانون  من  الرابعة  للمادة  وفًقا  للبالد 

من   60 للمادة  وفًقا  للق�شم  اأدائه  ثم  االإمارة، 

الد�شتور قبل ممار�شة �شالحياته دون حاجة 

ملبايعة جديدة«.

الكويت  اأمري  وفاة  عن  االإعالن  وعقب 

ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح، الثالثاء، 

تنتقل مقاليد احلكم وفق قانون توارث االإمارة 

ال�شباح،  االأحمد  نواف  ال�شيخ  العهد  اإىل ويل 

تاريخ  يف  مهمة  قيادية  مراكز  �شغل  الذي 

الكويت.

يف  ال�شباح  االأحمد  نواف  ال�شيخ  وُولد 

 1937 عام  يونيو  من  والع�شرين  اخلام�س 

يف مدينة الكويت، وهو االبن ال�شاد�س حلاكم 

املبارك  اجلابر  اأحمد  ال�شيخ  العا�شر  الكويت 

بني  ما  الفرتة  يف  البالد  حكم  الذي  ال�شباح، 

عامي 1921 و1950.

اأبناء وابنة، هم ال�شيخ  ولل�شيخ نواف 4 

اأحمد النواف وال�شيخ في�شل النواف وال�شيخ 

عبداهلل النواف وال�شيخ �شامل النواف وال�شيخة 

�شيخة النواف.

ال�شباح  االأحمد  نواف  ال�شيخ  وتوىل 

يف  رحلته  لتبداأ  املهمة،  املنا�شب  من  العديد 

عندما   ،1962 فرباير  يف  ال�شيا�شي  العمل 

من  متكن  اإذ  حويل،  حمافظ  من�شب  توىل 

قرية  عن  عبارة  كانت  التي  املحافظة  حتويل 

تعّج  وجتارية  و�شكنية  ح�شارية  مدينة  اإىل 

وتوىل  واالقت�شادي،  التجاري  بالن�شاط 

م�شوؤولية حمافظة حويل ملدة 16 عاًما.

وزارة  حقيبة  تويل   1978 مار�س  ويف 

العبداهلل  �شعد  ال�شيخ  لالأمري  خلًفا  الداخلية، 

والية  من�شب  توىل  الذي  ال�شباح،  ال�شامل 

بداية عهد  الوزراء يف  العهد ورئا�شة جمل�س 

اجلابر  االأحمد  جابر  ال�شيخ  الراحل  االأمري 

ال�شباح.

ثم توىل ال�شيخ نواف من�شب وزير الدفاع 

ب�شقيه  العمل  »طّور  اإذ   ،1988 يناير  يف 

الع�شكري واملدين، وعمل على حتديث وتطوير 

مع�شكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة االأ�شلحة 

الوطني  بواجبها  لتقوم  احلديثة  واالآليات 

املخاطر  من  الكويت وحمايتها  الدفاع عن  يف 

اخلارجية«.

الدول  اإىل  البعثات  باإيفاد  اهتم  كما 

قيادة  على  للتدرب  الع�شكرية  ال�شناعية 

االأ�شلحة  اأنواع  وجميع  الع�شكرية  الطائرات 

اجلي�س  ي�شتخدمها  التي  واملدافع  واملدرعات 

الكويتي.

�شراء  عقود  ت�شمني  على  ا  اأي�شً وحر�س 

االأ�شلحة بنوًدا تن�س على تدريب الع�شكريني 

املجال  وفتح  و�شيانتها،  عليها  الكويتيني 

ال�شلك  يف  الكويت  اأبناء  النخراط  وا�شًعا 

الع�شكري واإعطائهم الكثري من االمتيازات.

جمل�س الوزراء الكويتي يعلن نواف االأحمد اأمرًيا للبالد

امللك �صلمان وويل العهد ينعيان ال�صيخ �صباح

عوا�شم - وكاالت:

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  نعى 

عبدالعزيز وويل العهد ال�شعودي االأمري حممد بن �شلمان، 

اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  الكويت  اأمري  الثالثاء، 

ال�شباح الذي تويف اأم�س عن 91 عاما.

وقال الديوان امللكي ال�شعودي اإن ال�شعودية و�شعبها 

ال�شيخ �شباح رحل بعد  اأحزانها، واإن  الكويت  ي�شاركان 

م�شرية حافلة بالعطاء.

خادم  »تلقى  امللكي:  الديوان  عن  �شادر  بيان  وقال 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

�شلمان  بن  حممد  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  �شعود، 

نائب رئي�س جمل�س  العهد  اآل �شعود ويل  بن عبدالعزيز 

نباأ  االأ�شى  وعظيم  احلزن  ببالغ  اهلل-  -حفظهما  الوزراء 

وفاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح 

-اأمري دولة الكويت- رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جناته.

وقدما -اأيدهما اهلل- خال�س التعازي و�شادق املوا�شاة 

ولل�شعب  الكويت،  دولة  يف  الكرمية  �شباح  اآل  لعائلة 

الكويتي ال�شقيق، ولالأمتني العربية واالإ�شالمية يف وفاة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح -رحمه اهلل- الذي رحل بعد 

لبلده  جليلة  وخدمة  والعطاء،  باالإجناز  حافلة  م�شرية 

ولالأمتني العربية واالإ�شالمية واالإن�شانية جمعاء.

العهد  ويل  و�شمو  ال�شريفني  احلرمني  خادم  واأكد 

و�شعبها  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  اهلل-  -حفظهما 

ويبتهلون  اأحزانهم،  الكويت  دولة  االأ�شقاء يف  ي�شاركون 

اإىل اهلل جل وعال اأن يلهم االأ�شرة الكرمية وال�شعب الكويتي 

ال�شقيق ال�شرب وال�شلوان يف هذا امل�شاب اجللل، واأن يدمي 

واال�شتقرار  االأمن  ال�شقيق  و�شعبها  الكويت  دولة  على 

والرخاء واالزدهار. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

ال�شعودي  اخلارجية  وزير  فرحان  بن  في�شل  ونعى 

قائًدا  �شباح  ال�شيخ  برحيل  »نفقد  وقال:  الكويت،  اأمري 

االإ�شالمية  واالأمتني  وطنه  خلدمة  حياته  كر�س  حكيًما 

هذا  يف  الكويت  يف  واأ�شقاءنا  اأنف�شنا  نعزي  والعربية. 

الفقيد الكبري«.

ال�صيخة مي تنعى اأمري الكويت

مع رحيل املغفور له باإذن اهلل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�شباح االأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة، 

هيئة  رئي�س  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  قالت 

واالأ�شى  احلزن  ببالغ  »نوّدع  واالآثار:  للثقافة  البحرين 

قائًدا عربًيا واأمرًيا للكويت ال�شقيقة والعرب واالإن�شانية 

بوفاة  م�شاعرنا  و�شف  عن  الكلمات  وتعجز  جمعاء، 

ال�شباح،  اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

»�شّتة  واأ�شافت:  كبرًيا«.  فراًغا  فينا  رحيله  ترك  الذي 

عقود ق�شاها فقيد االأمتني العربية واالإ�شالمية يف العمل 

والعطاء على كافة االأ�شعدة، فكان �شخ�شية دبلوما�شية 

االرتقاء  اأجل  من  عمره  �شنوات  وكّر�س  نظريها  قل  فّذة 

وكان  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول  الكويت  بدولة 

االإن�شاين  والعمل  باخلري  يده  امتدت  الذي  االأب احلنون 

والدعم واالإغاثة اإىل خمتلف اأنحاء العامل فكان عدالً على 

االأمم املتحدة اأن متنحه لقب قائد العمل االإن�شاين«.

»لعب  قالت:  الثقايف،  بال�شاأن  �شمّوه  اهتمام  وحول 

بالعمل  االرتقاء  يف  وريادًيا  كبرًيا  دوًرا  الراحل  اأمرينا 

الثقايف يف الكويت وخارجها وترك ب�شمة ح�شارية تبقى 

والهوية  الثقافة  جانب  اإىل  ووقوفه  دعمه  على  �شاهدة 

والتاريخ العريق للمنطقة، فالكويت اليوم ت�شم عدًدا من 

وم�شاريع  املنطقة،  يف  الثقافية  التحتية  البنية  �شروح 

ح�شارًيا  مركًزا  منها  جعلت  عدة  وح�شارية  ثقافية 

ال�شيخ  ال�شمو  دعم �شاحب  اأن  واأ�شافت  هاًما«،  وثقافًيا 

ا  �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح للعمل الثقايف، خ�شو�شً

االأهلي، �شّجل ح�شوًرا كبرًيا يف مملكة البحرين.
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رحيل �صباح الأحمد..

احلمى الأول لقلعتنا اخلليجية..

الأحمد  ال�صيخ �صباح  ال�صمو  حني يرد ذكر �صاحب 

واأ�صكنه  اهلل  ال�صقيقة رحمه  الكويت  اأمري دولة  ال�صباح 

والأ�صا�س  الأول  احلمى  ذكر  معه  يرد  جنانه،  ف�صيح 

لقلعة خليجنا العربي ال�صاخمة العتيدة، فهو �صقر من 

بني �صقرين اأ�صهما يف حماية ح�صن هذه القلعة املنيعة، 

�صمو  نظرييه  مع  الكويتية  للخارجية  وزيرا  كان  اإبان 

اخلارجية  وزير  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ 

البحرينية ال�صابق، و�صمو الأمري �صعود الفي�صل، رحمه 

اهلل وغفر له، وزير اخلارجية ال�صعودي. 

يف  البليغة  وحكمته  ال�صيا�صية  حنكته  فبف�صل 

والدبلوما�صية،  ال�صيا�صية  الكويت  دولة  �صوؤون  اإدارة 

ت�صهد  رفيعاً  اأن تبلغ �صاأواً  ال�صقيقة من  الكويت  متكنت 

له كل الدول والهيئات واملنظمات يف خارطتنا الكونية، 

العربي يف  خليجنا  م�صتقبل  قراءة  فرا�صته يف  وبف�صل 

والإن�صانية،  والتنموية  ال�صيا�صية  املجالت  خمتلف 

متكنت الكويت وقريناتها من دول اخلليج، من اأن تر�صم 

اآفاقاً عمودية واأفقية تره�س دائما بالقادم الأجمل والأهم 

يف هذه املجالت. 

الأحمد  ال�صيخ �صباح  الكويت �صمو  لقد �صخر �صقر 

ال�صباح ُجّل جهوده من اأجل راأب ال�صدوع التي تفتعلها 

اأجل خلخلة رمانة امليزان يف خليجنا  الدول من  بع�س 

يف  احلدود  اأبعد  اإىل  وحليما  حكيما  وكان  العربي، 

الت�صدي لها، موؤمنا كل الإميان باأن ما ان�صرخ يوما ميكن 

وترجيح  والعقل  الر�صد  اإىل  والعودة  بالفطنة  ترميمه 

م�صلحة ال�صعوب يف اخلليج العربي فوق كل امل�صالح 

النتهازية والتدمريية التي ل تخدم يف نهاية الأمر �صو 

ى اأعداء هذا اخلليج العربي. 

كل  ينطلق  وغفرانه،  عليه  اهلل  رحمة  �صباح،  وكان 

يوم ب�صقر حنكته ال�صيا�صية نحو طرق قد تبدو �صائكة 

ملن يدرك مراميها واأ�صنة اأ�صواكها، ولكنه يدرك اأن ح�صن 

اأو  قلعة اخلليج العربي قوي ومنيع وي�صعب جتاوزه 

اأ�صد  حماورة  يف  غ�صا�صة  �صموه  يجد  ل  لذا  اخرتاقه، 

الوطنية،  وثوابته  وعروبته  خليجنا  لهوية  امل�صتهدفني 

اأخرى  تعوزه خمابر  ل  ال�صا�صة  من  املحنكني  دهاء  فاإن 

كي يدرك اأهدافهم وماآربهم. 

والراهنة  املا�صية  ال�صيا�صة  ومهند�س  را�صم  هو 

املوؤ�ص�صة  مد�صن  عهد  منذ  الكويت  يف  وامل�صتقبلية 

اهلل  باإذن  له  املغفور  ال�صمو  �صاحب  فيها  الدميقراطية 

ال�صيخ عبداهلل ال�صامل ال�صباح ومن انتهج �صيا�صته بعده 

من اأمراء الكويت، لذا فهو اإذ يقوم باإدارة دفة احلكم يف 

�صيا�صتها  �صوؤون  يتوىل  نف�صه  الوقت  فاإنه يف  الكويت، 

التي  ال�صليعة  واخلارجية مبخابره وجتاربه  الداخلية 

خا�صها بكفاءة واقتدار مذ ت�صلم حقيبة وزارة اخلارجية 

يف الكويت، فال خوف على الكويت وعلى خليجنا العربي 

ما دام �صقرها ال�صجاع اليقظ �صباح الأحمد ال�صباح الذي 

اأبراجها واأبراج قلعتنا اخلليجية  تقدم عرينها وتعر�س 

اأمور بو�صلة حنكته  ال�صاخمة العتيدة، متكن من ح�صم 

وحكمته ملن هم اأهل لها يف خليجنا العربي..

وعقولنا  نفو�صنا  تعافت  اخلليج  �صقر  يا  فبكم 

�صموكم  فلروح  ي�صيبها،  قد  عار�س  كل  وجتاوزت 

من  اهلل  واأعان  وال�صالم،  والطماأنينة  وال�صكينة  الرحمة 

�صيتحمل هذه املهام اجل�صام بعد رحيلك..

يو�صف احلمدان

البحرينيون يف حداد على الأمري الراحل 

بو�صــم »البحريــن لن تن�صــاك يا اأميــر الإن�صانيــة«
م�صطفى ال�صاخوري:

وفقيد  الن�صانية  اأمري  رحيل  نباأ  البحرينيون  تلّقى 

�صباح  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  العربية  والأمة  اخلليج 

الأحمد اجلابر ال�صباح طّيب اهلل ثراه بحزٍن كبري.

التوا�صل  و�صائل  اكت�صت  احلزين..  النباأ  اإعالن  ومنذ 

امل�صاركات  باآلف  وحفلت  الأ�صود  باللون  الجتماعي 

خمتلف  من  ال�صقيق  الكويتي  لل�صعب  واملعزّية  الناعية 

البحرينيون  �صرد  حيث  والعمرية،  الجتماعية  ال�صرائح 

وتذكروه  النبيل،  الإن�صاين  وعطاءه  الراحل  الفقيد  ماآثر 

اأحّب اجلميع واأحبوه قدوة ونربا�صا. ونعى الو�صطان  اأباً 

والدموع  بالكلمات  الراحل  البحريني  وال�صعبي  الر�صمي 

و�صائل  �صفحات  من  �صفحة  تخل  مل  حيث  والأبيات، 

ونعت  اإل  والخبارية  ال�صخ�صية  الجتماعي  التوا�صل 

الفاقد بكلمات النعي واحلزن، كما ت�صّدر و�صم »البحرين 

املغّرد  وكتب  تويرت.  يف  الإن�صانية«  اأمري  يا  تن�صاك  لن 

فار�س ملك على ح�صابه يف تويرت »رحم اهلل #ال�صيخ �صباح 

م�صابنا  م�صابكم  جناته،  ف�صيح  وا�صكنه  الأحمد_ال�صباح 

#اأمري  كان  ما  اأحزاننا،  اأحزانكم  #الكويت  يف  اأهلنا  يا 

الإن�صانية ال�صيخ �صباح الحمد رحمه اهلل امرًيا للكويتيني 

#البحرين،  اهل  نحن  قلوبنا  يف  وملكاً  لنا  امرًيا  بل  فقط، 

حفظ اهلل الكويت واهلها و�صعبها وعظم اهلل اجركم«.

وكتب جا�صم �صيف »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.. عظم 

اهلل اأجركم يا #الكويت اهلل يرحم اأمري الإن�صانية.. اأهو اأبوكم 

واأبونا بعد اأهل #البحرين اللهم نقه من الذنوب واخلطايا 

كما ينقى الثوب الأبي�س من الدن�س«.

وكتب النائب احمد العامر: »اإنا هلل وانا اليه راجعون. 

رحم اهلل اأمري الن�صانيه �صاحب البت�صامة الدائمة �صاحب 

�صباح  الكويت  دولة  اأمري  �صمو  اهلل  رحم  اخلرية  املواقف 

يف  عمنا  وابناء  ولأ�صقائنا  لأنف�صنا  الجر  نعظم  الحمد. 

دولة الكويت. ل حول ول قوه ال باهلل. حزنكم حزننا«.

امري  بونا�صر..  »وداعا  الزياين  هناء  كتبت  فيما 

الن�صانية.. والد اجلميع.. يف جنات اخللد رحمك اهلل«.

اإن  #اأمريالإن�صانية  »رحل  فكتبت  فهد  د.وجدان  اأما 

وال�صالم  #الكويت  قائد  على  ليخزن  والقلب  لتدمع  العني 

والنعيم  اخللد  جنات  فاإىل  واحلكمة  والعطاء  واخلري 

وخال�س  ال�صباح  الأحمد  �صباح  #ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

التعازي واملوا�صاة لل�صعب الكويتي ال�صقيق«.

وكتبت مروى حممد: »ال�صيخ �صباح الأحمد ال�صباح 

رحمة اهلل عليك يا اأمري الن�صانية، من البحرين نعظم لكم 

الجر يا الكويت«. وقال حممد اجل�صي: ورحل اأمري ال�صالم 

ورجل احلكمة، لن تبكيك #الكويت وحدها بل اأن امل�صاب 

على  واأثابك  اهلل  رحمك  اجلميع،  اأب  فاأنت  م�صابنا جميعاً 

اإليه  وانا  اهلل  وانا  الكويت،  يف  لأحبتنا  وتعازينا  عملك، 

التوا�صل الجتماعي  اأخ�صائي و�صائل  راجعون. كما كتب 

اهلل عزانا  اأح�صن  اإليه راجعون،  واإنا  »اإنا هلل  �صبكار:  علي 

وعزاكم يا اأهلنا يف الكويت واخلليج كافة، رحمه اهلل رحمة 

»البحرين  ح�صاب  اأما  جناته«.  ف�صيح  واأدخله  وا�صعة 

الطيب  القلب  امانة« على تويرت فغّرد: »رحم اهلل �صاحب 

الن�صانية..  اأمري  الطاهرة  والروح  الدائمة  والإبت�صامة 

خ�صارتك خ�صارة لالأمة جمعاء ومكانك ل يعو�س.. عظم اهلل 

اأجر امتنا جمعاء«. اما طارق الزايد فكتب: »حزن البحرين 

يف وفاة امري الن�صانية و�صاحب اليادي البي�صاء ال�صيخ 

�صباح الحمد ال�صباح رحم اهلل اب الكويت واخلليج وقلب 

اخلليج الناب�س«.

العامل ينعى رجل احلكمة والت�صامح وال�صالم

عوا�صم- وكالت

اأمري  نعوا  الذين  العرب،  القادة  من  الأفعال  ردود  توالت 

اأعلن  اأن  بعد  ال�صباح،  اجلابر  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  الكويت 

الديوان الأمريي الكويتي وفاته، الثالثاء.

وكان اأمري الكويت يخ�صع للعالج يف مركز »مايو كلينيك« 

مبدينة رو�صي�صرت يف ولية ميني�صوتا الأمريكية، حيث تويف 

عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأمريي الكويتي: »ببالغ 

العربية  والأمتني  الكويتي  ال�صعب  اإىل  ننعى  والأ�صى  احلزن 

باإذن  له  املغفور  وفاة  ال�صديقة،  العامل  و�صعوب  والإ�صالمية 

اهلل تعاىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح، 

اأمري دولة الكويت الذي انتقل اإىل جوار ربه«.

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  الإمارات  دولة  رئي�س  ونعى 

من  اعتبارا  اأيام   3 ملدة  احلداد  معلنا  الكويت،  اأمري  نهيان، 

الثالثاء، وتنكي�س الأعالم يف البالد.

كما نعى نائب رئي�س دولة الإمارات رئي�س جمل�س الوزراء 

الكويت  اأمري  مكتوم،  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  دبي  حاكم 

بالقول: »رحم اهلل اأب الكويت احلاين.. وقلب اخلليج الناب�س.. 

ال�صباح.. حط  الأحمد  ال�صيخ �صباح  النبيل  الإن�صانية  واأمري 

واأكرم  وقّدم  خدم  اأن  بعد  عظيم  كرمي  رحيم  رب  عند  رحاله 

�صعبه«.

الكويت..  �صعب  واأحبابنا  لإخوتنا  »تعازينا  واأ�صاف: 

ولكافة ال�صعوب العربية والإ�صالمية املحبة لأمري الإن�صانية.. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  و�صف  جانبه،  من 

للقوات امل�صلحة، ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، اأمري الكويت 

باأنه »رجل احلكمة والت�صامح وال�صالم«.

والقائد  الوالد  اهلل  »رحم  »تويرت«:  تغريدة على  وقال يف 

العربي الكبري ال�صيخ �صباح الأحمد.. رجل احلكمة والت�صامح 

وال�صالم، اأحد الرواد الكبار يف العمل اخلليجي امل�صرتك«.

وتابع: »�صتظل مواقفه التاريخية املخل�صة يف خدمة وطنه 

عزائنا  الأجيال.. خال�س  ذاكرة  والإن�صانية، خالدة يف  واأمته 

وموا�صاتنا اإىل اآل ال�صباح الكرام وال�صعب الكويتي ال�صقيق«.

»ببالغ  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  نعى  م�صر،  ويف 

»تنعي  بيان:  يف  وجاء  الكويت.  دولة  اأمري  والأ�صى«  احلزن 

جمهورية م�صر العربية ببالغ احلزن والأ�صى �صمو اأمري دولة 

الكويت، ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح، الذي انتقل اإىل 

جوار ربه اليوم«.

والإ�صالمية  العربية  »الأمة  اأن  على  البيان  و�صدد 

بالعطاء  حافل  عمر  بعد  فريد،  طراز  من  عظيما  زعيما  فقدت 

والإ�صالمية  العربية  واأمته  �صعبه  خدمة  يف  والإجنازات 

ون�صرة ق�صاياها«.

هذه  لت�صتذكر يف  العربية  م�صر  »اإن جمهورية  واأ�صاف: 

الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير املواقف الأخوية لالأمري 

�صباح، وب�صماته البارزة يف نه�صة الكويت والأمتني العربية 

والإ�صالمية، فقد كان قائدا حكيما كّر�س حياته يف خدمة �صعبه 

اأعماله واإجنازاته را�صخة  واأمته والإن�صانية جمعاء، و�صتظل 

والبذل  القيادة  به يف  الوجدان و�صتبقيه منوذجا يحتذى  يف 

والعطاء«. ووجه ال�صي�صي باإعالن حالة احلداد العام يف جميع 

اأنحاء م�صر ملدة 3 اأيام، اعتبارا من اليوم الثالثاء.

»خال�س  عالم،  �صوقي  امل�صرية،  الديار  مفتي  قدم  كما 

العزاء و�صادق املوا�صاة لدولة الكويت ال�صقيقة قيادة وحكومًة 

والإ�صالمية  العربية  الأمة  »فقيد  بجهود  م�صيدا  و�صعبا«، 

الإقليمي، وما حققه  اأو  الدويل  امل�صتوى  امللمو�صة، �صواء على 

من التقدم والتنمية يف دولة الكويت ال�صقيقة«.

ويف الأردن، ن�صر امللك عبداهلل الثاين تغريدة عرب تويرت، 

قال فيها: »فقدنا اليوم اأخا كبريا وزعيما حكيما حُمباً لالأردن، 

�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد رحمه اهلل كان قائدا ا�صتثنائيا واأمريا 

ومل  واأمته  وطنه  خلدمة  حياته  كّر�س  والأخالق،  لالإن�صانية 

يتوان يف م�صاعيه اخلرّية عن بذل كل جهد لوحدة ال�صف«.

واأعلن الديوان امللكي الأردين يف تغريدة على تويرت اأي�صا، 

الأحمد اجلابر  ال�صيخ �صباح  الكبري،  الأمة  فقيد  احلداد »على 

ال�صباح، يف البالط امللكي الها�صمي ملدة 40 يوما، اعتبارا من 

الثالثاء«.

كما اأعرب الرئي�س اللبناين مي�صال عون، عن »اأمله ال�صديد 

بلده  خدمة  يف  ق�صاه  عمر  عن  الكويت..  دولة  اأمري  لغياب 

مثال  وكان  وق�صاياها،  ال�صقيقة  العربية  والدول  و�صعبه 

للمروءة والعتدال واحلكمة«.

وقال عون: »يفقد لبنان بغياب ال�صيخ �صباح �صقيقا كبريا 

مروا  التي  ال�صعبة  الظروف  يف  اللبنانيني  جانب  اإىل  وقف 

بها خالل الأعوام املا�صية. ومل يوفر جهدا اإل وبذله يف �صبيل 

اإىل  دائما  ي�صارع  كان  كما  و�صيادته،  لبنان ووحدته  ا�صتقرار 

دعم ال�صعب اللبناين الذي لن ين�صى ما قدمه الراحل الكبري يف 

املحن التي توالت على الوطن ال�صغري«.

ال�صيخ  اللبنانيني  اإىل  اأنعى  اإذ  »اإين  بالقول:  وا�صتطرد 

خ�صارة  غيابه  ي�صكل  الذي  والغايل  املحب  ال�صقيق  �صباح، 

كبرية، اأتقدم من نائب اأمري الكويت وويل العهد ال�صيخ نواف 

التعازي،  باأحر  الكويتيني  والأ�صقاء  ال�صباح  اجلابر  الأحمد 

�صائال للفقيد الغايل الرحمة ولهم جميعا ال�صرب والعزاء«.

كما نعى رئي�س الوزراء اللبناين الأ�صبق �صعد احلريري، 

املغفور  الكويت  اأمري  بغياب  »تنطوي  قائال:  الراحل،  الأمري 

من  بحروف  كتبها  العربي  التاريخ  من  اهلل.. �صفحة  باإذن  له 

ذهب رجل عظيم تنقل يف مقاليد احلكم وامل�صوؤولية على مدى 

عقود، زخرت بالإجنازات والنجاحات واملبادرات التي �صتبقى 

را�صخة يف وجدان �صعبه وال�صعوب ال�صقيقة«. 

ونعى الرئي�س العراقي، برهم �صالح، اأمري الكويت وقال: 

»ال�صيخ �صباح كان زعيما حري�صا على �صعوب املنطقة«.

جون�صون،  بوري�س  الربيطاين،  الوزراء  رئي�س  ونعى 

الكويت  لأمري  ال�صخ�صية  »بامل�صاهمات  م�صيدا  ال�صيخ �صباح، 

يف ال�صتقرار الإقليمي وامل�صاعدات الإن�صانية التي �صتبقى يف 

الذاكرة لزمن طويل«.
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