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وزير الديوان زار السفارة التركية ونقل تعازي القيادة السياسية بضحايا الزلزال
أسامة دياب

 قام وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا 
صباح أمس بزيارة إلى سفارة 
جمهورية تركيا لدى البالد حيث 
نقل تعازي صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
الشــيخ مشعل األحمد  العهد 
وســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء وحكومة وشعب الكويت 
بضحايــا الزلزال الذي ضرب 
والية قهرمان مرعش في جنوبي 
تركيا.  كما زارت وزيرة األشغال 
العامة والكهرباء واملاء د.أماني 
بوقماز السفارة التركية لتقدمي 
لتركيا والترحم على  التعازي 

الشهداء.
بدوره، قال ســفير خادم 
البالد  احلرمني الشريفني لدى 
األمير سلطان بن سعد: جئنا 
للســفارة لتقــدمي التعــازي 
لضحايــا الزلزال الذي ضرب 
تركيا، ونحن مؤمنون بقضاء 
اهللا وقدره، وال راد لقضاء اهللا، 
واصفا احلدث باجللل لكنه أظهر 
تكاتف اجلميع مع املتضررين 
في تركيا وسورية خصوصا من 

قبل الدول االسالمية.
وأشار الى حزمة املساعدات 
بها خــادم احلرمني  أمر  التي 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهده رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان، 
وتكليف مركز سلمان لالغاثة 

شمال سورية، ونحن نتضامن 
معهم ونتعاطف معهم، مشيرا 
إلى أن ســلطنة عمان سيرت 
جسرا جويا لتقدمي املساعدات 
للسوريني واألتراك. واعتبر ان ما 
حدث مأساة انسانية كبيرة في 
البلدين، متمنيا السالمة للجميع 

والرحمة للمتوفني.
من جانبها، قالت سفيرة كندا 
لدى البالد عليا مواني: نيابة عن 
حكومة وشعب كندا تقدم أحر 
الزلزال  التعازي ألسر ضحايا 
املدمر الذي ضرب تركيا وسورية 
وخلف العديد مــن الضحايا، 
متمنية سرعة الشفاء للمصابني.

املفوضية تشارك  ربيعان «ان 
العالم أجمع بهذا احلزن البالغ 
الذي راح ضحيته اآلالف من 

االرواح في سويعات قليلة».
وأضافت «املفوضية متواجدة 
في امليدان في تركيا وسورية، 
ولدينا ٩ مكاتب في ســورية 
تشــمل املناطق املتضررة من 
الزلزال، ولدينــا ٧ أخرى في 
تركيا تشمل املناطق املتضررة 
أيضــا من الزلزال، وتنســق 
مع احلكومــة التركية وقامت 
بتوزيع مواد اغاثية اساســية 
وفق االحتياجات التي حتددها 
احلكومة التركية». وتابعت «كما 

وأعربت عن شكرها البالغ 
للكويت لسرعة االستجابة، الفتة 
الى إطالق حملة مشــتركة مع 
الكويتي من  القطاع اخلــاص 
اجل االســتجابة الحتياجات 
الشتاء  املتضررين من فصل 
في الشرق االوســط، كما مت 
توسيعها لتشمل املتضررين 
من الزالزل في تركيا وسورية.

بدوره، قال سفير جمهورية 
الصني الشعبية بالكويت تشانغ 
جيانــوي «على أثــر الزلزال 
العنيــف الذي ضــرب تركيا 
والذي تســبب في خســائر 
فادحة بــاألرواح واملمتلكات، 

وأضافت ان حكومة بالدها 
ساهمت مببلغ ١٠ ماليني دوالر 
دعمــا أوليا جلهود اإلغاثة من 
الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا 
وشمال ســورية، كما أرسلت 
الكندي  الكوارث  فريق تقييم 
إلى تركيا والذي يضم مسؤولني 
عسكريني وآخرين من وزارة 
الشــؤون العاملية في احلكومة 
الفيدرالية لتحديد كيف ميكن 
لكندا املساهمة في جهود اإلغاثة 

من الزلزال.
من جانبهــا، قالت رئيس 
مكتب املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني في الكويت نســرين 

املفوضية بتوزيع مواد  قامت 
اغاثة اساســية لـ ١٥٠٠ عائلة 
املنكوبة  املناطق  متواجدة في 
في شمال الغرب السوري، فيما 
حتتوي مخازننا هناك على ١٩

ألف خيمة سريعة التركيب وفي 
طريقها الى املناطق املنكوبة».

وأشارت الى تواصل مكتب 
الكويت مع مكاتب املفوضية في 
سورية وتركيا على مدار الساعة 
التحديثات بخصوص  لتسلم 
املنكوبة  املناطق  األوضاع في 
أننا  ومتابعة االحتياجات، كما 
على تواصل مستمر مع احلكومة 

الكويتية بهذا اخلصوص.

أتقدم بخالص التعازي وصادق 
املواساة باســمي ونيابة عن 
بالكويت  الصينية  الســفارة 
إلى الشعب التركي الصديق». 
وأضاف: بعد حدوث الزلزال، 
أرســل الرئيس الصيني شي 
جينبينــغ رســالة تعزية إلى 
الرئيــس التركــي أردوغان، 
وقدمــت كل مــن احلكومة 
الصينيــة واملنظمــات غير 
إنسانية  احلكومية مساعدات 
طارئة إلى تركيــا. وزاد: «قد 
وصل فريق اإلغاثة الصيني 
إلى تركيا لبحث وإنقاذ الناجني. 
الصينية  كما قررت احلكومة 
التبرع بقيمة ٤٠ مليون يوان 
للحكومة التركية كالدفعة األولى 
من أموال املساعدات اإلنسانية».
وتابع «إن الصني الصديقة 
على استعداد ملواصلة توفير 
الدعم واملســاعدة في حدود 
قدرتها وفقا الحتياجات تركيا، 
وأثق بأن الشعب التركي قادر 
على التغلب على الكارثة وإعادة 
اإلعمار في أقرب وقت ممكن».

من جانبه، قال رئيس مجلس 
ادارة مجموعــة بوخمســني 
القابضة جواد أحمد بوخمسني 
«نشــاطر اخواننــا االحزان 
للخســائر البشــرية واملادية 
الزلزال في تركيا  الناجمة عن 
التضامن مع  وسورية، مؤكدا 
شعبي البلدين في هذه الكارثة 
التي حلت على أبرياء وأسقطت 
الوفيات واملصابني  اآلالف من 
مما تســبب في األلــم الكبير 

للشعوب كافة».

السفارة واصلت استقبال املعزين أمس

وزير شؤون الديوان األميري يسجل كلمة في سجل التعازي بضحايا الزلزالالشيخ محمد العبداهللا ينقل تعازي الكويت إلى السفيرة التركية طوبى نور سومنز

االنسانية بالدعم بشكل عاجل 
واالعالن عن فتح باب التبرعات 
والتي بلغت حتى صباح أمس 
نحو ٥٠ مليون ريال وال يزال 
باب التبــرع مفتوحا. واختتم 
حديثه، سائال اهللا عز وجل أن 
يشمل املوتى في عداد الشهداء 
وأن مين على املصابني بالشفاء 

العاجل.
بدوره، قال سفير سلطنة 
عمان لــدى البالد د.صالح بن 
عامــر اخلروصي: نشــاطر 
االشــقاء في تركيــا احزانهم 
في هذه املأساة االنسانية التي 
ضربت جنــوب تركيا وأيضا 

طائرتان من القوة اجلوية نقلتا ٨٠ طنًا من املساعدات إلى تركيا

عبدالهادي العجمي

قال مدير مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة في 
وزارة الدفــاع العميــد الركن 
بحــري محمــد العوضــي انه 
الســامية  تنفيذا للتوجيهات 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد القائــد األعلى 
للقــوات املســلحة بإنشــاء 
جسر جوي إلرسال املساعدات 
االغاثية للمتضررين من الزلزال 
املدمــر الذي وقــع في جنوب 
اجلمهورية التركية الصديقة 
النائب  وبأوامر مباشــرة من 
األول وزيــر الداخلية ووزير 
الدفاع باالنابة الشــيخ طالل 
اخلالد بتسخير كل امكانيات 
القوة اجلوية واجليش الكويتي 
لدعم وتســهيل نقل كل املواد 
االغاثيــة للمتضرريــن مــن 
الزلزال، فقد توجهت طائرتان 
عســكريتان للقــوة اجلويــة 
الكويتية صباح امس اخلميس 
إلــى اجلمهوريــة  متجهتــني 
التركية الصديقــة، محملتني 
بـــ ٨٠ طن من املــواد االغاثية 
واملســتلزمات الطبية واملواد 
الى  الغذائية.وأشار العوضي 

مها البرجس عن انطالق ثاني 
رحالت االغاثة الى متضرري 
الزلــزال املدمر الذي تعرضت 
لها جمهوريتا تركيا وسورية 
مطلع االسبوع اجلاري، مشيرة 
إلى أن الرحلة االغاثية الثانية 
متت بالتعاون والتنسيق مع 
وزارة الدفاع متمثلة في القوة 
اجلوية الكويتية التي سخرت 
كل امكانياتها وجهودها لدعم 
وتســهيل نقل املواد االغاثية 
على وجه الســرعة ووزارتي 
اخلارجية والصحة بتوجيهات 

سامية من صاحب السمو.
واضافــت البرجــس، فــي 
خــالل  صحافــي  تصريــح 

متطوعي جمعية الهالل االحمر 
الكويتــي متواجــدا حاليا في 
تركيا بعــد ان غادر البالد مع 
اول رحلة اغاثة متت بشــكل 
عاجل وكانت محملة بـ ١٠ أطنان 
من املساعدات، مشيده بجهود 
الفريــق التطوعي الذي يعمل 
على مساعدة منكوبي الزلزال 
ومد يد العون لهم بالرغم من 
الصعوبــات واخلطــورة في 

املناطق املنكوبة.
ان  البرجــس  واوضحــت 
جمعية الهالل األحمر الكويتية 
هــي اول جهــة اغاثيــة علــى 
مستوى العالم تواصلت منذ 
الســاعات االولى بعــد وقوع 
الزلــزال املدمــر مــع جمعية 
الهالل االحمر السوري وقدمت 
لهم املساعدة والدعم الفوري، 
مشــيرا الى ان الهالل االحمر 
الكويتي سيقدم املساعدة الى 
املصابني واملتضررين في حال 
طلب منهم لنقلهم ومعاجلتهم 
في الكويت، واختتمت البرجس 
ان جمعية الهالل األحمر فتحت 
باب التبرعات ملنكوبي الزلزال 
في سورية وتركيا داخل مقر 
اجلمعية مبنطقة الشويخ وعلى 

موقعها االلكتروني.

اشرافها على مغادرة طائرات 
القوة اجلوية الكويتية احململة 
باملســاعدات املختلفة واملواد 
االغاثية والطبية صباح أمس 
فــي قاعــدة مبــارك العبداهللا 
املــواد  اجلويــة، ان حمولــة 
االغاثية بلغت ٨٠ طنا تشتمل 
على كل املستلزمات التي تسهم 
فــي تخفيف معانــاة اخواننا 
املتضررين في تركيا وسورية.
البرجــس عــن  واعلنــت 
استمرار اجلسر اجلوي إلغاثة 
منكوبــي الزلــزال فــي تركيا 
ومواصلــة تقدمي املســاعدات 
للشعب الســوري، الفتة إلى 
أن هنــاك فريقــا متكامــال من 

العميد العوضي: تشمل املواد اإلغاثية واملستلزمات الطبية واملواد الغذائية استكماالً للجسر اجلوي اإلغاثي

جانب من املساعدات

(أحمد علي) مها البرجس وعدد من ضباط القوة اجلوية ومتطوعي الهالل األحمر الكويتي قبيل مغادرة الطائرتني البالد  

ان ذلك يأتي استكماال للجسر 
اجلــوي االغاثي مــن الكويت 
الى تركيا بعد انطالق رحالت 
االغاثــة االولــى يــوم االثنني 
املاضي التي كانت محملة بفرق 
انقاذ من قــوة االطفاء ومواد 

اغاثة مختلفة.
العوضي:  العميد  واختتم 
الرحلة الثانية جاءت بالتعاون 
والتنسيق بني اجليش ووزارات 
الدفــاع واخلارجية والصحة 
وقوة اإلطفــاء العام وجمعية 
الهالل األحمر الكويتي، وجميع 
اجلمعيات اخليرية الكويتية.

من جانبها، اعلنت أمني عام 
جمعية الهالل األحمر الكويتية 

البرجس: اجلسـر اجلوي إلغاثـة املنكوبيـن في تركيا مستمر.. ومواصلـة تقدمي املساعدات للشعب السوري

ملشاهدة الڤيديو

العميد الركن بحري محمد العوضي

سفير خادم احلرمني: احلدث جلل لكنه أظهر تكاتف اجلميع مع املتضررين في تركيا وسورية خصوصًا من قبل الدول اإلسالمية

سفير عمان: السلطنة سّيرت جسرًا جويًا لتقدمي املساعدات للسوريني واألتراك وما حدث مأساة إنسانية كبيرة ونتضامن مع اجلميع

اجليران لـ «األنباء»: نناشد رئيس الوزراء السماح 
مبعاجلة املتضررين من الزلزال في الكويت

محمد راتب

النائب األســبق  ناشــد 
د.عبدالرحمن اجليران في 
تصريح لـ «األنباء» رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
باإليعاز للجهات املعنية في 
وزارتي اخلارجية والصحة 
بالسماح بنقل املصابني جراء 
الزلزال في تركيا وسورية 
للعــالج في املستشــفيات 
الكويتية على نفقة الدولة. 

وذكر اجليران أن املصاب جلل، والكويت دولة 
اإلنسانية وستبقى وفية ملبادئها التي آمنت 

بها وصدقتها قــوال وعمال 
في نصــرة املظلوم وإغاثة 
امللهوف، وتوفير املأوى ملن 
فقد داره، والطعام ملن أصبح 
غنيا وأمســى فقيرا، مبينا 
أن أهل اخليــر في الكويت 
كثيــرون ولــن يتخلوا عن 
إخوانهم في تركيا وسورية. 
وأشار إلى أن حجم الكارثة 
يفــوق الوصــف والتكاتف 
ومــن  الكويتيــني  ســمة 
واجبنــا الشــرعي إغاثتهم 
وتوفير املأوى والطعام لهم، 
والعالج ملصابيهم، فاألعداد مهولة، وال قدرة 

للمستشفيات على استيعابهم.

د.عبدالرحمن اجليران

عبدالعزيز املطيري: االتفاق على آلية موحدة 
جلمع تبرعات إغاثة منكوبي الزلزال

بشرى شعبان

القيادة  تنفيذا لتعليمات 
وتعليمــات  السياســية 
لــوزارة  الــوزراء  مجلــس 
الشــؤون بضرورة التنسيق 
اخليريــة  اجلمعيــات  مــع 
التــي اصــدرت بنــاء عليهــا 
وزيرة الشــؤون االجتماعية 
تعليماتها الفورية بالتنسيق 
مع اجلمعيــات املعتمدة لدى 
الشــؤون للتنســيق  وزارة 
والتفاهــم لتوفيــر االغاثــة 

العاجلة، أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
باالنابــة عبدالعزيــز املطيــري، فــي تصريح 
صحافي، عن اجتماع عقده مع ممثلي اجلمعيات 
اخليرية وذلك لتوحيد اجلهود والتنسيق وفق 
اآلليات والقرارات والقوانني املتبعة في تنظيم 
العمل اخليري واالغاثي، وذلك لسرعة ضمان 
االستجابة العاجلة الغاثة املنكوبني في سورية 

وتركيا. وأوضح املطيري أنه 
مت االتفــاق على آلية موحدة 
سيتم نقلها الى وزير الشؤون. 
إلى ذلك، أهابت وزارة الشؤون 
باملواطنني واملقيمني املتبرعني 
التأكد من التبرع للجمعيات 
اخليرية املعتمدة واملســجلة 
لديها. وأكدت الوزارة، في بيان 
لها، ضرورة التأكد من هوية 
جامع التبرعات وتبعيته إلى 
أي مــن اجلهــات املصرح لها 
بجمع التبرعات. وشددت على 
عدم التبرع نقدا وإمنا بوسائل 
جمع التبرعات املصرح بها وهي الـ «كي.نت» 
واالستقطاع البنكي وروابط الدفع اإللكترونية 
وأجهزة الدفــع اإللكتروني. وحذرت من البدء 
في حمالت جمع التبرعات قبل احلصول على 
املوافقة املســبقة مــن اإلدارة املختصة جتنبا 
للمســاءلة القانونية والتزامــا بقانون تنظيم 

الترخيص بجمع املال لألغراض العامة.

وكيل «الشؤون» التقى ممثلي اجلمعيات اخليرية لتنسيق اجلهود

عبد العزيز املطيري

«الشؤون»: ال تبرعات نقدية.. والتبرع للجمعيات املعتمدة فقط

محمد الشايع: شاهدنا املوت ومآسي كبيرة في زلزال تركيا.. واجلهود الكويتية مشكورة
ثامر السليم

عاد الى ارض الوطن مساء 
أول من أمس رئيس مجلس 
إدارة جمعية الصفا اخليرية 
اإلنســانية محمــد الشــايع 
والوفد املرافق له الذي كان 
يقدم خدمات إنسانية خالل 
رحلة «بعطائكم نغيثهم ٩»، 
حيــث مت تنفيذ حملة دفء 
وأمان لهذا العــام، وتوزيع 
مــواد التدفئــة والبطانيات 
وكســوة وســالل غذائيــة، 
ليعــود إلــى أرض الوطــن 
تركيــا  تعرضــت  بعدمــا 
للزلزال املدمــر الذي ضرب 

بيوتها ودب فيهم الهلع، حيث 
ســقطت العمارات والبيوت 
وأغلقت الشوارع وال ميكن 

الزلــزال وبعد االنتهاء منه، 
حيث شاهدنا مآسي كثيرة 
وكبيرة، مثمنا للوفد املرافق 

إلخواننا واخوتنــا االتراك 
والسوريني املهجرين.

وتوجه الشــايع بالشكر 
اجلزيــل لــوزارة اخلارجية 
وعلى رأسها وزير اخلارجية 
الذي طلب عودة الوفد املرافق، 
ولكننا آثرنا التواجد في تركيا 
ومســاعدة احملتاجني هناك، 
الفتا الى انه بعد أن طلب منا 
العــودة الى الكويت رجعت 

جميع الوفود.
وقال ان الكويت والشعب 
الكويتي بتوجيهات من القيادة 
السياسية يواصلون تقدمي 
املســاعدات لضحايا الزلزال 
الــذي ضرب تركيا، مشــيرا 

وصف حقيقة ما مر بنا هناك.
وأشار الى اننا شاهدنا املوت 
بأنفسنا، خاصة خالل وقوع 

للجمعية حيث آثر اجللوس 
وعدم العودة، وذلك إلكمال 
املســيرة ومــد يــد العــون 

إلــى ان أهــل الكويت جبلوا 
على الفزعة دوما، وأن «الصفا 
اإلنســانية» تواصــل تقدمي 
املساعدات العاجلة، مبينا أن 
أعــداد املتضررين في تزايد 
مستمر، ومعاناتهم تفاقمت 
بعد تهدم منازلهم، وسقوط 
آالف القتلى واجلرحى، فهم 
فــي أمــس احلاجة إلــى مد 
العــون، لتخفيــف أملهم  يد 
ومعاناتهم، وقــد قال النبي 
ژ «مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
اجلسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى».

استقبال بالورودمحمد الشايع لدى عودته إلى البالد

البالد وأســفر عن ســقوط 
قتلى وجرحى باآلالف، وكان 
في اســتقباله لدى وصوله 
إلى مطار الكويت عدد كبير 
من محبيه الذين عبروا عن 
ســعادتهم بعودتهم ساملني 
هو والوفد املرافق له.ولدى 
وصوله، قال محمد الشايع: 
أوال، أشــكر اهللا عــز وجل 
الــذي أحيانــا مــرة أخرى، 
ونشــكر دولتنــا احلبيبــة 
علــى جهودهــا، ولنا عودة 
لتركيا قريبا، ومررنا بأيام 
عصيبة، مؤكدا ان الوضع في 
تركيا مأســاوي حيث حدث 
الزلزال وخرجت الناس من 


