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 «األبحاث»: الكويت بمنأى عن موجات تسونامي

 دارين العلي
  اكدت مصادر في الشبكة الوطنية لرصد الزالزل في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية ان الكويت مبنأى عن حدوث موجات تسونامي فيها بسبب عدم توفر 

الظروف املطلوبة حلصول موجات كهذه التي حتصل اليوم في اندونيسيا.
  ولفتـــت املصادر الى ان الكويت معرضة للزالزل ولكن ذات القوة املعتدلة 
كما يحصل في املناطق النفطية حيث عمليات احلفر والتنقيب عن النفط في 
املناطق الشمالية او اجلنوبية او تلك الناجتة عن التأثر بالزالزل التي حتدث 

في جبال زاغروس االيرانية.
  واكدت املصادر ان الكويت ليســـت آمنة كليا من الزالزل فبالرغم من انه ال 
ميـــر بها اي من احزمة الزالزل اال انهـــا معرضة ملخاطر الزالزل من مصدرين 
اساســـيني اولهما الزالزل القوية التي حتدث على حزام زاغروس في جنوب 

غرب ايران التي ميكن ان يكون لها تأثيرات مختلفة في الكويت.
  اما املصدر الثاني للزالزل في الكويت فقالت املصادر انه يتمثل في الزالزل 

احمللية التي تقع داخل حدودها. 

 بجانب صالة الشيخ سالم العلي للرجال

  افتتاح قاعة الشيخ سالم العلي للنساء في محافظة الجهراء
بـــادرة   فـــي 
كرمية من سمو 
رئيـــس احلرس 
الوطني الشـــيخ 
العلي مت  ســـالم 
قاعـــة  افتتـــاح 
فاخرة للنســـاء 
خدمـــة ألهالـــي 
اجلهـــراء، حيث 
تقع القاعة بجانب 
صالة الشيخ سالم 
للرجال  العلـــي 
افتتحت  والتـــي 

منذ سنوات.
افتتاح    ويأتي 
القاعـــة تلبيـــة 
املجتمع  حلاجة 
في وقت اتسعت 
معه رقعة محافظة 
اجلهراء، السيما 
مع إنشـــاء مدن 
جديـــدة وزيادة 
الســـكاني  النمو 
الـــذي  األمـــر 
أصبحـــت معـــه 
زيـــادة الصاالت 
النسائية ضرورة 

 قاعة الشيخ سالم العلي ملحة ومهمة. 

 ٢٥٠٠ شاركوا في المسابقة

  فريحة األحمد: حفظ القرآن الكريم
  يبعد الشباب عن المخدرات واالنحراف

 زينب أبوسيدو
  حتت رعاية رئيسة اللجنة العليا جلائزة األم 
املثالية لالسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد، 
اقامت اللجنة العليا جلائزة االم املثالية لالسرة 
املتميزة بالتعاون مع ادارة شؤون القرآن الكرمي 
بوزارة االوقاف والشـــؤون االسالمية اجلائزة 
الرمضانية الرابعة لهذا العام ومت اجراء تصفيات 
املسابقة امس في املسجد الكبير، بحضور الشيخة 
فريحة االحمد، واشتملت املسابقة على ثالث فئات: 
الفئة االولى هي فئة االمهات، والفئة الثانية هي 
فئة الشباب من سن ٧ الى ١٨ سنة، والفئة الثالثة 

هي فئة الفتيات من سن ٧ الى ١٨ سنة.
  وقد وصل عدد املشـــاركني في املسابقة الى 
٢٥٠٠ مشارك ومشاركة من مواطنني ووافدين، 

وقدرت اجلائزة االولى بـ ٥٠٠ دينار، اما اجلائزة 
الثانيـــة فهي ٤٠٠ دينـــار، والثالثة ٣٠٠ دينار 
والرابعة الى العاشـــرة كل منها ١٠٠ دينار، هذا 
وقد كان التسجيل للمسابقة طوال شهر رمضان 

الفضيل.
  وفي تصريح منها للصحافيني بهذه املناسبة، 
استشهدت الشيخة فريحة بقول الرسول الكرمي 
ژ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وعبرت 
عن اهمية حفظ القرآن في شهر رمضان للمحبة 
واملودة واحترام الوالدين، وان ذلك يساعد على 
ابعاد الشباب عن املخدرات واالنحرافات والظواهر 
السلبية، وشـــكرت وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ممثلة في وزيرها راشد احلماد على 

اهتمامه باملسابقة كما شكرت القائمني عليها. 

الشعب االيطالي. وقال «نحن نود 
أن جنعل من كل صورة من صور 
املعرض التي انتقيناها من أرشيف 
وكالتنا ومن كل لقطة فيه رسالة 
مودة الى الشعب االيطالي الصديق 
الذي ال ننسى له مواقفه التي تنبع 
من مبادئـــه وحضارته في دعم 
ومساندة قضايا الكويت العادلة 
وحق شعبها املسالم في احلياة في 
حرية وسالم». وأضاف ان الصور 
تستعرض لقطات عزيزة علينا من 
تاريخ شعبنا في العقود األخيرة 
تسجل فيها عملية انتقال هائلة من 
عصر الى عصر كذكريات األسرة 
نتقاسمها مع أصدقائنا في ايطاليا 
تروي حكاية نهضة شعب محب 
للحياة والسالم والتآخي في سعيه 
الدؤوب للحاق بعامله واملساهمة 

في استقراره ورخائه.
  وأكد الشـــيخ مبارك أن دور 
االعالم احلديث ينصب أيضا في 
فتح قنـــوات االتصال والتقارب 
بني األمم معربا عن أمله أن تسهم 
هذه املبادرة األولى واجلديدة في 

حتقيق هذه الغاية النبيلة.
  والتقى رئيس مجلس االدارة 
املدير العام لوكالة األنباء الكويتية 
(كونا) خالل زيارته األولى ملدينة 
فلورنســـا عـــددا مـــن القيادات 
االعالمية والصحافية والبرملانيني 
االيطاليـــني واألوروبيني وعمدة 
املدينة ماتيو رينســـي وعمدتها 
الغزو والتحرير  ابان  األســـبق 
جورجيـــو موراليـــس وأعضاء 

جمعية الصداقة.
 

  وبدوره رحب رئيس جمعية 
الصداقـــة االيطالية - الكويتية 
بيير أندريا فاني بالشيخ مبارك 
الدعيـــج مثمنـــا عاليا حضوره 
ومعبرا عن شكره لوكالة األنباء 
الكويتية التي أتاحت هذه املناسبة 
التي تود جمعية  بالغة األهمية 
الصداقة أن تستهل بها سلسلة 

من االنشطة طوال عام. 
  وفي كلمته التي القت ترحيبا 
حارا عبر الشيخ مبارك الدعيج 
باسمه واسم وكالة األنباء الكويتية 
عن شـــكره وتقديـــره العميقني 
للمعهد اجلغرافي العسكري في 
شخص اجلنرال كوليلال وامتنانه 
جلهـــود أصدقائنا فـــي جمعية 
الصداقة ومؤسســـها ورئيسها 
أندريا فاني والى محافظة  بيير 
فلورنســـا واقليم توسكانا على 
اســـتضافتهم لهذه املبادرة التي 
تهدف الى توثيق وشائج الود مع 

الصدامي.
  كما حرص رئيـــس املجلس 
احمللي لعاصمة اقليم توســـكانا 
ووزير ثقافتها لسنوات طويلة 
الذي اســـتقبل  اوجينيو جاني 
الشيخ مبارك الدعيج ووفد «كونا» 
في وقت ســـابق مبكتبه بقصر 
التأكيد على قيمة  السيادة على 
هذه املبادرة االعالمية والثقافية 
الهامة فـــي ابراز صورة الكويت 
املشرقة التي ملسها شخصيا في 

زياراته ولقاءاته.
  وشـــكر جاني عراب اتفاقية 
التآخي مع الكويت عندما كانت 
ترزح حتت االحتالل تعبيرا عن 
التضامـــن العفوي الذي هب من 
مدينة فلورنســـا، الشيخ مبارك 
على حضوره مؤكدا أن مشاركته 
شخصيا في هذا احلدث الهام تركت 
أثرا عميقا في نفوس أهل املدينة 

وقيادتها.

ملحمة التحرير.
  وقص قائد املعهد اجلغرافي 
العســـكري على مئات احلضور 
سر ارتباطه العاطفي الشخصي 
بالكويت منذ ان قام باعداد خرائط 
العمليات ملعركة التحرير اعتمادا 
على أول مسح يعتمد على األقمار 
الصناعية وشكر بحرارة الشيخ 
مبـــارك ووكالة األنباء الكويتية 
على هذه املبادرة الصائبة التي 
أكد أنها ستســـهم بدون شك في 
تكثيف مشـــاعر الود القائم بني 

الشعبني.
  وعبر اجلنـــرال كوليللو عن 
أمله أن يجول املعرض أكبر عدد 
من املدن االيطالية حتى يشاهد 
أكبر عدد من االيطاليني عبر صوره 
الفريدة ملحمة االنسان الكويتي 
في بناء دولته العصرية املتقدمة 
وقدرته على النهوض السريع بعد 
الغزو  الذي خلفه  املاحق  الدمار 

 فلورنســـا ـ ايطاليـــا ـ كونا: 
شهد افتتاح معرض وكالة االنباء 
الكويتية (كونـــا) الفوتوغرافي 
اجلوال األول فـــي ايطاليا حول 
نهضة الكويت احلديثة في مدينة 
فلورنسا جناحا باهرا جسد عمق 
الود الذي يحمله شـــعب املدينة 

لفنون وتاريخ الكويت.
  وافتتح املعـــرض الذي يقام 
القومي اجلغرافي  املعهـــد  مبقر 
العسكري االيطالي كل من رئيس 
مجلس االدارة املدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية الشـــيخ مبارك 
الدعيج مع قائـــد املعهد كـــارلو 
كوليلال ورئيــس جمعية الصداقة 
االيطالية - الكويتية بيير أندريا 

فاني.
املناسبة احتفال    واقيم بهذه 
كبير بقاعة املناسبات التاريخية 
مببنى املعهد الذي يعد أحد املعالم 
التاريخية العريقة بحضور حشد 
كبير مـــن اجلمهور يتقدمه أبرز 
القيـــادات احمللية والسياســـية 
والشخصيات الثقافية واالعالمية 
ولفيف من أعضاء جمعية الصداقة 
ووفـــد «كونا» املرافـــق للمدير 

العام.
الركن كارلو    واكد اجلنـــرال 
كوليللـــو ان هذا احلدث الثقافي 
الرائـــع يبلـــور عالقـــة خاصة 
تعمقت بني الشعب االيطالي وأهل 
فلورنســـا بل والقوات املسلحة 
االيطاليـــة بالكويت وأهلها منذ 
مأســـاة الغـــزو واالحتالل حتى 

 الشيخ مبارك الدعيج خالل جولة في متحف مدينة فلورنسا

 الشيخ مبارك الدعيج يفتتح معرض «كونا» املصور حول نهضة الكويت ..ويستمع الى شرح مفصل عن املعروضات

 مشاركة تقرأ آيات من الذكر احلكيم 

 جولة في املعهد اجلغرافي العسكري متابعة من احلضور الفتتاح معرض «كونا» الفوتوغرافي  طالبة تتلو ما حفظته من القرآن 

 مشارك يراجع محفوظاته

 (أحمد باكير) الشيخة فريحة األحمد تتوسط املشرفني على املسابقة 

 عبر عن شكره للمعهد الجغرافي العسكري

  الدعيج: افتتاح معرض «كونا» حول نهضة الكويت
  في فلورنسا رسالة مودة للشعب اإليطالي


