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ر

وزارة الخارجية األمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية

بيان للوزير بومبيو بشأن وفاة الرئيس جورج دبليو بوش األب
مثال :هكذا سأتذكر الرئيس جورج دبليو بوش األب عىل الدوام .سواء
وطن
وف ورجل
ي
زوج مخلص ووالد محب وصديق ي
ي
يحم الواليات المتحدة يف مقر وكالة
كان يخدم محلقا يف السماء فوق المحيط الهادئ يف الحرب العالمية الثانية أو
ي
االستخبارات المركزية أو يقود أمتنا ف المكتب البيضاوي ،كان الرئيس بوش أحد ر
موظف الخدمة العامة أهمية وتفانيا يف
أكب
ي
ي
ر
واحبام .وإنه
الواليات المتحدة .وكان الرئيس بوش األب يف حياته الخاصة رجل عائلة مخلصا عامل جميع من قابلهم بلطف
ر
أنن كنت أعرفه كصديق وسأثمن ما حييت الرابط الممب الذي جمعنا ،أال وهو قيادتنا ألفضل جهاز استخبارات يف
لشف يل ي
وزمالئ يف وزارة
العالم .قلوبنا مثقلة باألحزان اليوم ولكن تعزينا معرفة أنه لم يعد بعيدا عن زوجته المحبوبة باربرا .أبعث أنا
ي
الخارجية أفكارنا وصلواتنا إل عائلة بوش بأكملها.
###
ر
الرسم.
األصىل هو النص
ه خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية األمريكية ،مع األخذ باالعتبار أن النص االنجلبي
ي
ي
هذه البجمة ي
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On the Passing of President George H. W. Bush
Devoted husband, loving father, steadfast friend, exemplary patriot: this is how I will always
remember President George H. W. Bush. Whether he was serving in the skies over the Pacific

during World War II, protecting America at CIA headquarters, or leading our nation in the Oval
Office, President Bush was one of America’s most consequential and dedicated public
servants. In his private life, he was a devoted family man who exuded kindness and respect to
everyone he met. I am privileged to have known him as a friend, and I will always treasure the
special bond we shared of having led the world’s finest intelligence service. Though our hearts
are heavy today, we take comfort in knowing he is no longer apart from his beloved wife
Barbara. My thoughts and prayers, as well as those of my State Department colleagues, are with
the entire Bush family.
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