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كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

األمير عّزى الرئيس التركي بضحايا الزلزال: نأمل أن يتمكن 
املسؤولون من احتواء وجتاوز هذه الكارثة الطبيعية 

أصدر صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد توجيهات ســامية بإنشــاء جســر جوي 
إلرســال مســاعدات وطواقم طبية عاجلة باسم 
الكويت إلى جمهورية تركيا الصديقة جراء الزلزال 
الــذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب 
تركيا، وذلك مبشــاركة كل من وزارة اخلارجية 
وقوة اإلطفاء العام والهالل األحمر ووزارة الصحة 

واجليش الكويتي.
في هذا الســياق، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة أعرب فيها ســموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته له وألسر ضحايا الزلزال الذي 
ضــرب والية قهرمان مرعش فــي جنوبي تركيا 
وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا واملصابني 
وتدمير واسع للمرافق العامة واخلاصة واملمتلكات، 
ســائال ســموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمته وأن مين على املصابني بســرعة 
الشفاء والعافية، وأن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من احتواء وجتاوز هذه الكارثة الطبيعية.
داعيــا ســموه املولى عز وجــل أن يدمي على 
اجلمهورية التركية وشعبها الصديق نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.
هذا، وبناء على توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد إلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد فقد أمر سموه بإيقاف االحتفالية 
املصاحبة للمباراة النهائية على كأس سمو ولي 
العهد وذلك تضامنا مع جمهورية تركيا وشعبها 
الصديق والشــعب السوري الشقيق إثر الزلزال 
املدمر الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواســع رحمته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية. 
 إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلــى الرئيس رجب طيب 
أردوغــان رئيس اجلمهوريــة التركية الصديقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له 
وألسر ضحايا الزلزال الذي ضرب والية قهرمان 
مرعش في جنوبي تركيا، مبتهال سموه إلى الباري 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
وأن يســكنهم فسيح جناته ومين على املصابني 

بالشفاء العاجل. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصبــاح ببرقية تعزية إلى 
الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية 
التركية الصديقة ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته له وألسر ضحايا الزلزال الذي 
ضرب والية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا. 

وفيما يتعلق بتفاصيل اجلسر اجلوي الذي 
يأتــي بتوجيهات ســامية، ذكر مركــز التواصل 
احلكومــي في بيان صحافي أن وزارة اخلارجية 
ســتتولى التنســيق لتفعيــل هذا اجلســر الذي 
ســيتولى اجليش الكويتي فيه مســؤولية نقل 

الكوادر واآلليات واملعدات جوا.
وقال إن اجلســر اجلوي الكويتي سيتضمن 
مشاركة لقوة اإلطفاء العام التي تبادر في املشاركة 
بالتعامل مع آثار الزلزال واملساهمة في عمليات 
البحث واإلنقاذ عن الضحايا واملصابني واملنكوبني 
عبــر فرقة مــزودة باآلليات واملعــدات والكوادر 
البشرية املتخصصة إلى جانب تقدمي املساعدات 
الالزمة مبشاركة فريق البحث واإلنقاذ الكويتي.
كما ستشارك وزارة الصحة وجمعية الهالل 
األحمر الكويتي في تقدمي الدعم الطبي والدوائي 

والرعاية الصحية العاجلة الالزمة.

صاحب السمو وّجه بإيقاف االحتفالية املصاحبة للمباراة النهائية على كأس ولي العهد

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال في منطقة قهرمان مرعش  (رويترز)

توجيهات سامية بإنشاء جسر جوي إلرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا ولي العهد ورئيس الوزراء عزيا الرئيس التركي: صادق املواساة ألسر الضحايا والشفاء للمصابني

«الهالل األحمر»: تقدمي مساعدات عاجلة 
للمتضررين جراء الزلزال

«اخليرية اإلسالمية» تطلق 
حملة عاجلة إلغاثة ضحايا الزلزال

أعلنــت جمعيــة الهــالل 
االحمــر تقــدمي مســاعدات 
عاجلــة للمتضرريــن جراء 

زلزال تركيا وسورية.
العــام  االمــني  وقالــت 
البرجــس  للجمعيــة مهــا 
تواصلــت  اجلمعيــة  ان 
مــع جمعية الهــالل االحمر 
التركي واملنظمات اإلنسانية 
االخرى للوقــوف واالطالع 
علــى االحتياجــات امللحــة 
للمتضرريــن فــي املناطــق 
التي أصابها الزلزال. وأكدت 

البرجــس ان اجلمعيــة تتابــع بقلق شــديد 

التداعيات التي خلفتها كارثة 
الزلزال املدمــر وما يواجهه 
الســكان هناك مــن ظروف 
إنسانية قاسية، معربة عن 
تضامن اجلمعية وتعاطفها 
مــع املتضررين جــراء هذا 
الزلزال الذي أسفر عن سقوط 
عدد من الضحايا واجلرحى. 
وأشارت الى ان اجلمعية تقوم 
بواجبهــا اإلنســاني إلغاثة 
األشقاء واألصدقاء جتسيدا 
حلرص الكويت املستمر على 
عون املنكوبني وإنقاذ ضحايا 

الكوارث الطبيعية في العالم.

الكويت ـ كونا: أطلقت 
الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية حملة إغاثة عاجلة 
تسهم باحتواء آثار الزلزال 
املدمــر الذي ضرب جنوب 
تركيــا ومناطــق الشــمال 

السوري.
وقال املدير العام للهيئة 
بدر الصميط، في تصريح 
صحافي، إن الهيئة تابعت 
منــذ الصباح الباكــر آثار 
الزلزال العنيــف والهزات 
األرضية التابعــة له التي 

ضربــت بعض املــدن والواليــات التركية 
ومناطق الشمال السوري وخلفت خسائر 

هائلة في األرواح واملمتلكات.
وأضاف أن الهيئة رأت ضرورة االستجابة 
العاجلة من منطلق رســالتها اإلنســانية 
ونخــوة أهــل الكويــت إلغاثــة املنكوبني 
واملتضرريــن جــراء الزلزال، مشــيرا الى 
تواصــل الهيئة مــع اجلهــات املعنية في 
تركيا منذ اللحظة األولى من وقوع الزلزال 
للوقوف على حجم االحتياجات األساسية 

والضرورية للمنكوبني.
وأشار الصميط إلى أن 
هذه الكارثة التي تسببت 
بانهيار آالف املباني جاءت 
بالتزامن مع هبوب عاصفة 
بــاردة  ثلجيــة وأجــواء 
وصعبة جدا على مختلف 
أنحــاء تركيا مــا يزيد من 
حجــم الكارثــة واملعاناة، 
مشــيرا الى جلــوء تركيا 
إلى رفع حالــة اإلنذار إلى 
املستوى الرابع الذي يشمل 

طلب املساعدة الدولية.
ووجــه الصميط نــداء إنســانيا ألهل 
اخلير واحملســنني من املواطنني واملقيمني 
في الكويت لالستجابة اإلنسانية العاجلة 
لتداعيات هــذه الكارثــة وتكاتف اجلهود 
للعمل على تخفيف معاناة املتضررين من 
الزلزال. وأشار إلى استقبال الهيئة للتبرعات 
https://www.iico. عبر موقعها اإللكتروني
.١٣٥٢٠٥-product/٤٥٢-org/ar/category

html واملقر الرئيسي لها في جنوب السرة 
وفروعها باحملافظات.

مها البرجس

بدر الصميط

وزير اخلارجية: إرسال طائرة خاصة
 إلجالء املواطنني الكويتيني مبنطقة الزلزال

أسامة دياب

الزلــزال املدمر  إثر  على 
الــذي وقع شــمال ووســط 
اجلمهورية العربية السورية 
وجنوب اجلمهورية التركية، 
والذي أدى إلى مقتل املئات من 
الضحايا وأسفر عن اآلالف من 
املفقودين، وإصابة الكثير من 
األشخاص، وتدمير منازلهم 
التحتية،  واملرافق والبنــى 
أعرب وزير اخلارجية الشيخ 
سالم العبداهللا، عن تعاطف 
الكويت وتضامنها مع ضحايا 
هــذه الكارثة، مقدما خالص 
تعازي ومواساة الكويت إلى 
أسر الضحايا في هذا املصاب 
األليم، ومتنياتها للمصابني 
بالشفاء العاجل والعثور على 

املفقودين.
وأعلــن انــه وبأمــر من 
القيادة السياسية مت إرسال 
طائرة خاصــة لتتوجه إلى 
تلك املنطقة إلجالء املواطنني 

الكويتيني املتواجدين فيها، 
مؤكــدا أن وزارة اخلارجية 
وعبــر بعثتيهــا فــي أنقرة 
وإســطنبول، تتابع بشــكل 
مباشــر أحــوال املواطنــني 
املتواجدين في  الكويتيــني 
املناطق املتضررة، وتعكف 
ســالمتهم  ضمــان  علــى 
وعودتهم إلى البالد ساملني.

الشيخ سالم العبداهللا

اخلالد عّزى وزير الدفاع التركي: 
تغمد اهللا الضحايا بواسع رحمته

بعــث النائــب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد ببرقية تعزية 
إلى نظيره وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب والية 
قهرمان مرعش في جنوبي تركيا، سائًال 
املولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمتــه ومغفرته ومين علــى املصابني 

خلوصي أكاربالشفاء العاجل. الشيخ طالل اخلالد

أمني «التعاون» معزيًا: 
دول املجلس تتضامن مع 
الشعبني التركي والسوري

الريــاضـ  كونا: أعرب األمــني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية جاسم البديوي أمس، عن تعازيه 
في ضحايا الزلــزال الذي وقع جنوب تركيا ما أدى إلى 
عــدد من الوفيات واإلصابــات. وأكد البديوي، في بيان، 
تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الشعبني التركي 

والسوري، متمنيا للمصابني الشفاء العاجل.

جاسم البديوي

أعرب عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا هذه الكارثة وقدم التعازي ألسرهم

سفارتنا لدى تركيا ملواطنينا
 في احملافظات اجلنوبية: احليطة 

واحلذر والتقيد بالتعليمات
دعت ســفارتنا لــدى اجلمهورية التركيــة املواطنني 
الكويتيني املتواجدين في احملافظات اجلنوبية إلى ضرورة 
أخذ احليطة واحلذر والتقيــد بالتعليمات الصادرة عن 
اجلهات الرسمية التركية وذلك عقب الزلزال الذي ضرب 

محافظة كهرمان مرعش جنوب تركيا.
وأهابت السفارة باملواطنني الكرام إلى التواصل معها 
ومع القنصلية العامة في إسطنبول في حال احلاجة وطلب 
املســاعدة، وذلك على األرقام التالية: السفارة في أنقرة: 
٠٠٩٠٥٣٣١٦٤٨٤٧٩ - القنصليــة العامة في إســطنبول: 

عدد من مواطنينا في تركيا بانتظار الصعود إلى طائرة اإلجالء٠٠٩٠٥٣٠٦٩٠٢٠٩٧.


