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 وفاة  كلمة عزاء في 

     إلرتري السيد/ أحمد إدريس نصرالدينرجل األعمال ا
 

واألس ى الحزن  من  ت  بمزيد  وقدره  بقضاء هللا  الشعب وبتسليم  إلى  اإلرترية  الوطني  اإلنقاذ  جبهة  نعى 

اإل ،  اإلرتري  األعمال  املعر رجل  الحاتري  نصرالديند  أح  /جروف  الذي  إدريس  إلى  ،  في    ربه  جوار انتقل 

افق 2021مايو  21بتاريخ  غانو السويسرية و لمدينة   .2021مايو  22، ووري الثرى فيها اليوم املو

اقع متقدمةلو رجال األعمال اإلرتريين الذي احت  أحد أبرز  أحمد نصرالدين،    /حاجاليعد    فذوا  ون   ا مو

عمالقة الفي    مشاريع  مقدمتها  وفي  العالم  بلدان  من  دول  كثير 

وإحسان،    الفقيدرف  ع  األفريقية.   بر  عقاو كرجل    عديدة   راتلديه 

. كما كان  والعربية  ةهللا في إرتريا وبعض البلدان األفريقي  جهلو أوقفها  

وتأهيلهي بالتعليم  أ  تم  نذكر  السياق  هذا  وفي  الصاعد.  ن  النشء 

معهد أنشأ  قد  بأ  الفقيد  اإلسالمي  و الدين  بأسمرا،  ألم  لوال  ديس 

اقيل التي وضعها النظام اإلرتري،   قد    كان  الديننصر   حاجال  فإنالعر

ومن  في مدينة أسمرا إلقامة تجمع تعليمي وتأهيلي ومراكز املؤتمرات واألبحاث فيها.  يرةرًضا كبأشترى أ

دانيين في شرق  حتاجين السو لالجئين اإلرتريين واملهد الدينية  الخالوي واملعا  اله الكبيرة رعايةبين أعم

 حامد عبد الهادي.   ملغفور له بإذن هللا الشيخيتولى إدارتها ا كان ، والتيالسودان

أفراد أسرته  إرتريا كان الفقيد الراحلتحرير  بعد   موية كبيرة  قامة مشاريع اقتصادية وتنخططون إلي  و

اقيل أمامإال أن النظام الحاقد في إرتريا حال دون ذلك  في إرتريا،  .همبوضع عر

اإلرتري ر وكان    ،  هذا األعمال  نصرالدين  جل  أحمد     الحاج 
ً

الشقيقة قنصال الكويت  لدول  ا  فخريًّ    

عديدة مي  لسنوات  مدينة  عالقااإلي  نو ال في  وطدت  جليلة  بأعمال  قام  حيث  الكويت  طالية،  دولة  ت 

   جال الصناعة والتجارة في إيطاليا.  ر ب

الرج  رحم هللا واإلحسان  البر  إدر   /حاجل  نصرالدينأحمد  جناته  يس  فسيح  رحمته وأسكنه  ،  بواسع 

 .السلوانالصبر و  في إرتريا وفي دول املهجر  معارفه وأصدقائه كافة و  وألهم ذويه

 اإلرترية الوطني اإلنقاذ لجبهة التنفيذية ةئالهي
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