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العبداهللا: نقف بجانب تركيا وإجالء ٣٠ مواطنًا من املناطق املتضررة
أسامة دياب

وصــف وزيــر اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا الزلزال 
الذي ضرب تركيا وســورية 
وراح ضحيتــه اآلالف مــن 
األبرياء في كال البلدين باملأساة 

اإلنسانية الكبيرة جدا.
العبــداهللا تعازي  ونقــل 
القيادة واحلكومة والشــعب 
الكويتــي للقيادة والشــعب 
التركي على هذا املصاب اجللل، 
مشيرا الى أن اعداد الضحايا في 
تزايد ما يدمي قلوب الكويتني، 
مؤكدا الوقوف بجانب الشعب 
وتقــدمي  الشــقيق  التركــي 
كل املســاعدات الضروريــة 
للمتضرريــن، قائــال «قلوبنا 

تدمي ملا نشهده يوميا».
وأضــاف «نتمنــى ان متر 
هــذه األزمــة بســالم، ونكرر 
وقوف الكويت بجانب تركيا 
فــي محنتها». وعــن عمليات 
اإلجالء للمواطنني الكويتيني 
من تركيا، قال «انه بناء على 
توجيهات سمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد مت إرسال 
طائرة إجالء مبتابعة من قبل 
العهــد ورئيس  ســمو ولــي 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح 
لطائرة اإلجــالء التي وصلت 
الى تركيا أول من امس وأجلت 
املواطنــني الذين اســتطاعوا 
الوصــول إلى هــذه الطائرة، 
كما مت إجالء مجموعة أخرى 
الى أنقرة عن طريق البر وهم 
موجودون حاليا مع الســفير 
الكويتــي في أنقرة، وســيتم 
الــى ارض الوطن  إرجاعهــم 
اليــوم، مشــيرا الــى ان عدد 
الذين مت إجالؤهم  الكويتيني 
من املناطق املتضررة بلغ ٣٠

سجل التعازي

وكان العبداهللا وفي كلمة 
خطهــا فــي ســجل التعازي 
مبقــر ســفارة اجلمهوريــة 
التركية لــدى الكويت، أعرب 
عــن خالــص مشــاعر العزاء 
وصادق املواساة بهذا املصاب 
اجللــل، الــذي أدى إلى مقتل 
املئات من الضحايا وأسفر عن 

للمصابــني بالشــفاء العاجل 
والعثور على املفقودين.

وقــدم عــدد من الســفراء 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 
تعازيهم في السفارة التركية 
للشــعب التركي، حيث أعرب 
القائــم باألعمــال األميركــي 
جيمــس هولتســنايدر عــن 
خالص التعازي لتركيا قيادة 
وحكومــة وشــعبا فــي هذه 

القوات األميركية وفرق اإلنقاذ 
في البحث عن الضحايا في هذا 

الوقت العصيب.
عميــد  أعــرب  بــدوره، 
الســلك الديبلوماســي سفير 
زبيــداهللا  د.  طاجكيســتان 
زبيدوف عن تعازيه العميقة 
لتركيــا قيــادة وشــعبا بهذا 
احلدث األليم، مشيرا الى أنه 
جاء للسفارة نيابة عن جميع 

اآلالف من املفقودين، وإصابة 
الكثير من األشخاص، وتدمير 
منازلهــم وممتلكاتهم، مجددا 
تعاطف الكويت وتضامنها مع 
اجلمهورية التركية الصديقة 
ومساندتها لتخطي تداعيات 
هذه الكارثة املأساوية، مقدما 
خالــص تعــازي ومواســاة 
الكويت إلى أسر الضحايا في 
هذا املصاب األليم، ومتنياتها 

الكارثــة االنســانية الكبيرة، 
لــكل  والتعــازي موصولــة 
شــخص فقد عزيزا او قريبا 

من جراء هذه الكارثة.
ووصف تركيا بالشــريك 
املقــرب  واحلليــف  القــوي 
لبــالده، مشــيرا الــى مبادرة 
الرئيــس األميركــي لتقــدمي 
العون واملســاعدة للحكومة 
والشــعب التركي ومشــاركة 

أعضاء الســلك الديبلوماسي 
بتقدمي واجب العزاء لألشقاء 

في تركيا.
استمرار جهود اإلنقاذ

بدورها، أعربت الســفيرة 
التركية طوبى نور سومنز عن 
خالص تقديرها وامتنانها لكل 
الدول الشقيقة والصديقة التي 
تســاند تركيا ماديا ومعنويا 
في محنتها الكبيرة من جراء 
الزلــزال العنيف الذي ضرب 

مناطق من البالد.
رســائل  ان  وأوضحــت 
التضامن التــي تلقتها تركيا 
من مختلف دول العالم تعبر 
عن مكانتها في قلوبهم وتخفف 
من آالم الشعب التركي، مشيرة 
الى تواصل جهود فرق االنقاذ 
للبحث عن األحياء وانتشال 
جثــث الضحايــا مــن حتــت 
األنقاض. وأشــارت ســومنز 
إلى أن عملية البحث شــهدت 
معجزات كبيرة، مثمنة جهود 
الكويت وتضامنها مع بالدها 
منذ اللحظة األولى لهذه الكارثة 
وإرسالها طائرتني على متنها 
فرقة اإلنقاذ وأخرى للمساعدات 
الطبيــة بخــالف املســاعدات 
الطبية، مشيرة الى ان عملية 
املساعدات الكويتية ستتواصل 
ألن عمليــة اإلنقــاذ طويلــة 
ومعقدة. وقالت «إن تركيا قد 
تعرضت لزالزل من قبل اال أن 
هذا الزلزال كان األعنف، إضافة 
إلى انه حدث في الشتاء القارس 
مما ضاعف من معاناة الناس، 
مشــيرة الى أن عدد املصابني 
يبلغ ٣٦ ألف مصاب حتى اآلن 
والعدد في ازديــاد بينما بلغ 
عدد الضحايا ٦٠٠٠ نســمة». 
وأضافت «ان الوقت ثمني ألن 
كل حلظة متر تعني مضاعفة 
معاناة ضحايا الزلزال املدمر.

وزير اخلارجية وأعضاء السلك الديبلوماسي في السفارة التركية لتقدمي واجب العزاء بضحايا الزلزال

السفير األردني صقر ابو  شتال يعزي بضحايا الزلزالالسفير الفلسطيني رامي طهبوب يسجل تعازيه عميد السلك الديبلوماسي السفير د.زبيداهللا زبيدوف يسجل تعازيه

القائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر يقدم واجب العزاء الشيخ سالم العبداهللا يقدم واجب العزاء للسفيرة التركية طوبى سومنزوزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا يخط كلمة في سجل التعازي

مواطنا. وعن حجم املساعدات 
الكويتية التي قدمت لكل من 
ســورية وتركيــا، قــال «لقد 
غادرت طائرتــان االثنني الى 
تركيا وسنعلن عن مساعدات 
إضافية، مضيفا ان «الصورة 
حتى اآلن غير واضحة متاما، 
ونحن في ترقب ملا ســيحدث 
خالل اليومني القادمني وستكون 

مساعداتنا بقدر احلدث».

وزير اخلارجية أجرى اتصاًال مع نظيره التركي
جّدد خالله تعازي الكويت إلى تركيا وأسر الضحايا

أجرى وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا 
وبحضور وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية 
اجلمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش 
أوغلو جدد خالله خالص تعازي وصادق مواساة 
القيادة السياســية وحكومة وشعب الكويت 
للجمهورية التركية الصديقة قيادة وحكومة 
وشعبا وإلى أسر الضحايا الذين سقطوا إثر 
الزلزال املدمر الــذي وقع في والية قهرمان 
مرعش جنوبي تركيا، مبتهال إلى الباري تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن 
يسكنهم فسيح جناته وأن مين على املصابني 

بالشفاء العاجل. كما تناول االتصال مجريات 
تنفيذ التوجيهات السامية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد بإرسال مساعدات 
إغاثية وطواقم طبية وأمنية وإطفائية عاجلة من 
الكويت إلى تركيا وسير أعمال اجلسر اجلوي 
ونقل الكوادر واآلليات واملعدات والدعم الطبي 
والدوائي والرعاية الصحية العاجلة والالزمة إلى 
احملتاجني اليها وسبل تسخير جميع اإلمكانات 
املتاحة ملســاندة الشعب التركي الصديق في 

هذا املصاب اجللل.
من جانبه، نقل وزيــر اخلارجية التركي 
حتيات القيادة السياسية باجلمهورية التركية 

وبالغ تقدير وامتنــان بالده لقيادة وحكومة 
وشعب الكويت على مواقفهم اإلنسانية في 
تقدمي العون واملساندة ألشقائهم املنكوبني في 
املناطق املتضررة جراء هذه الكارثة األليمة، 
مثمنا مبادرة الكويت بتسيير جسر جوي لنقل 
الى  اإلغاثية واملعيشية األساسية  املساعدات 
احملتاجني اليها في املنطقة، معتبرها جتسيدا 
واضحا لروح األخوة والتعاون املشترك بني 
البلدين والشعبني الصديقني، مشيدا في هذا 
اإلطار بالدور الرائــد واملتميز الذي تقوم به 
الكويت في مساندة الشعوب املنكوبة واملتضررة 

حول العالم.

وزير اخلارجية تسّلم رسالة موجهة
إلى ولي العهد من سلطان عمان

تسّلم وزير اخلارجية الشيخ سالم 
العبداهللا رســالة خطيــة موجهة إلى 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
من أخيه الســلطان هيثــم بن طارق 
سلطان عمان الشقيقة تتصل بالعالقات 
األخويــة املتينة التــي تربط البلدين 
الشقيقني وســبل تعزيزها في جميع 
املجاالت، باإلضافة إلى القضايا محل 

االهتمام املشترك.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال وزير 
اخلارجية لســفير سلطنة عمان لدى 

البالد د.صالح بن عامر اخلروصي.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ 

سالم العبداهللا في مكتبه بديوان عام 
الــوزارة رئيــس مجموعــة الصداقة 
الكويتية - البريطانية عبداهللا بشارة 
وأعضاء املجموعة كال من وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد العبداهللا 
وفهد البحر وضرار الغامن والسفيرة 
نبيلة املال والســفير خالد الدويسان 

وبدر اخلرافي.
ومت خالل اللقاء استعراض عالقات 
الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط 
بني الكويت واململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وايرلندا الشــمالية الصديقة 
ودور مجموعــة الصداقــة في تعزيز 

التعاون البناء والتنســيق القائم بني 
اجلانبني على جميع املستويات وفي 
مختلــف املجاالت ومناقشــة عدد من 
املوضوعات والتطلعــات نحو كل ما 
من شــأنه أن يزيد الترابط القائم بني 
البلديــن صالبة ويعود باملنفعة على 

مواطني البلدين الصديقني.
والتقــى وزيــر اخلارجيــة أمــني 
ســر مجلس النــواب اللبناني هادي 
أبواحلسن، وذلك مبناسبة زيارته للبالد 
حيث مت خالل اللقــاء بحث األوضاع 
الراهنــة فــي اجلمهوريــة اللبنانيــة 

الشقيقة.

استقبل أمني سر مجلس النواب اللبناني ورئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكويتية - البريطانية

وزير اخلارجية الشــيخ سالم العبداهللا  مســتقبال  أمني سر مجلس النواب 
اللبناني هادي أبواحلسن

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال سفير سلطنة عمان
د. صالح بن عامر اخلروصي

وزير اخلارجية الشيخ سالم العبداهللا مستقبال رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الكويتية - البريطانية

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفير البحريني 
العالقات األخوية بني البلدين

بحث مع نائب رئيس احتاد جمعيات الصليب والهالل األحمر التعاون في مجال العمل اإلنساني

نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي مستقبال سفير البحرين صالح املالكي

التقى نائب وزير اخلارجية السفير منصور العتيبي 
سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الكويت صالح 

املالكي.
ومت خــالل اللقاء بحث أوجــه العالقات األخوية 

املتينة التي تربط البلدين الشقيقني.
كما التقى نائب وزير اخلارجية السفير منصور 
العتيبي نائب رئيس االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
والهالل األحمر عن منطقة آسيا ودول احمليط الهادي 
وأمني عام جمعية الهالل األحمر الكويتي مها البرجس.
ومت خالل اللقاء اســتعراض املشاريع واألنشطة 
اإلنســانية للجمعية داخل الكويــت وخارجها، إلى 
جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي املشترك بني 
وزارة اخلارجية واجلمعية في مجال العمل اإلنساني.

«اخلدمة املدنية»: وقف التعيني بالوظائف القيادية 
وشغل الوظائف اإلشرافية والنقل والندب واإلعارة

أعلن ديوان اخلدمة املدنية 
التعيــني بالوظائــف  وقــف 
القياديــة وشــغل الوظائــف 
اإلشرافية ووقف النقل والندب 

واإلعارة.
جاء ذلك في تعميم نشره 
الديوان على حسابه الرسمي 
مبوقــع التواصل االجتماعي 
(تويتــر)، وذلــك بنــاء على 
قــرار مجلــس الــوزراء فــي 
اجتماعه األخير بشأن التأكيد 
على ضــرورة التزام الوزراء 
بهــذا الشــأن بكل الــوزارات 
واإلدارات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة اعتبارا من 
٢٣ يناير املاضي حتى إشعار 

آخر.
وأكــد الديــوان ضــرورة 
التزام كل اجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
بهذا القرار مع مراعاة سحب 
أي قرارات تكون صدرت من 
التاريخ اآلنف ذكره او بعده 

على الصدور شريطة استيفاء 
كل الشروط املقررة عند صدور 
قرار إسناد الوظيفة اإلشرافية 

بعد انتهاء الوقف.
وعــن النقل اخلارجي بني 
اجلهــات، أوضــح أنــه يجب 
مراعاة ســحب أي قــرار من 
التاريــخ ذاتــه ومــا بعــده 
واعتبــاره كأن لــم يكــن مع 
ما يترتــب على ذلك من عدم 
جــواز اســتمرار املســحوب 
قرارات نقلهم أو من كانوا قد 
باشــروا العمــل دون صدور 
قــرار بالنقل فــي العمل لدى 
اجلهة املنقولني إليها. وفيما 
يتعلق بالندب اخلارجي بني 
اجلهات أو متديده أو اإلعارة 
أو متديدهــا بــني اجلهــات 
املختلفة داخل البالد، أشــار 
الديوان إلى أنه يجب سحب 
أي قرارات تكون صدرت من 
التاريخ اآلنف ذكره أو بعده 
واعتبارهــا كأن لــم تكن مع 

مراعاة ما يترتب على ذلك من 
عدم جواز استمرار املسحوب 
قرارات ندبهــم أو متديده أو 
إعارتهــم أو متديدهــا أو من 
انتهى ندبهم أو إعارتهم دون 
صدور قرار بالتمديد في العمل 
لدى اجلهة املنتدبني أو املعارين 
إليها حتى تاريخ عودتهم إلى 
جهــة عملهــم األصلية مع ما 

يترتب على ذلك من آثار.
وأفــاد بــأن هــذا الوقــف 
ال يشــمل حــاالت اإلعــارة 
أو  الدوليــة  املنظمــات  إلــى 
اإلقليميــة أو العربيــة داخل 
الكويــت وخارجهــا، مؤكــدا 
ضرورة مراعاة كل الوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسســات العامة ما سبق 
بيانــه والتقيــد بــه وإصدار 
القــرارات الالزمــة وفقا لكل 
حالة حتــى وإن كانت هناك 
موافقات ســابقة من اجلهات 

املختصة.

واعتبارهــا كأن لــم تكن مع 
مراعاة ما يترتب على ذلك من 
عدم جواز استمرار املسحوب 
قرارات شغلهم هذه الوظائف 
في ممارسة أعبائها أو مهامها.
وأشار إلى أن قرار إسناد 
الوظائف اإلشــرافية يخضع 
مجــددا ألحكام قــرار مجلس 
اخلدمــة املدنية لعــام ٢٠٠٦
بشأن شروط شغل الوظائف 
اإلشــرافية وتعديالتــه على 
أن يراعى في أي قرار يصدر 
بعد انتهــاء الوقف أن يعمل 
بــه من تاريخ صــدوره دون 
تضمينه أي أثر رجعي سابق 

الصندوق الكويتي: ال قروض 
جديدة للبنان

أسامة دياب

أكد الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية انه لم يتم تقدمي أي قروض جديدة 
إلى اجلمهورية اللبنانية. وقال انه حول ما 
يتم تداوله في وسائل التواصل االجتماعي 
عن قيام الكويت بإقراض اجلمهورية اللبنانية 
قرضا بقيمة ٦٠ مليون دوالر أميركي مؤخرا 
فإن القرض املشار إليه كان لتمويل مشروع 
إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء 
البترون في لبنان من قبل الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، وقد مت التوقيع 
عليه العام املاضي بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢.

ملشاهدة الڤيديو


