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»الدفاع«: ما نشر عن ضرب ضابط وإنجاز مقابالت المرشحين لمناصب الملحقين »عاٍر عن الصحة«

نفت وزارة الدفاع امس صحة أخبار أش����ارت الى 
تعرض أحد الضباط للضرب واإلهانة على يد 4 وافدين 

أثناء إيقاف مركبته مبنطقة الري الصناعية.
وقال مدير إدارة التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
باجليش املقدم الركن منصور علي اخلليل في تصريح 
ل� »كونا«، انه »باإلشارة الى ما نشرته بعض الصحف 
امس األول على صدر صفحاتها حتت عنوان 4 وافدين 

ضربوا ضابطا بالدفاع، وكذلك ما مت نشره امس حتت 
عن����وان »الدفاع« أجنزت مقابلة الضباط املرش����حني 
ملناصب امللحقني العسكريني الختيار 40 ضابطا من 
أصل 120 للعمل بسفارات الكويت في اخلارج. عار عن 
الصحة جملة وتفصيال«. وقال اخلليل ان أبواب مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة برئاس����ة األركان 
العام����ة للجيش مفتوحة في جمي����ع األوقات لعموم 

الصحف ووسائل اإلعالم املختلفة وذلك لالستفسار 
حول مثل هذه املوضوعات واألخبار املتعلقة بوزارة 

الدفاع للرد عليها او توضيحها.
وأهابت مديرية إدارة التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة بالصحف »الى األخذ في االعتبار توخي الدقة 
واحلذر في نشر املعلومات واألخبار اخلاصة بوزارة 

الدفاع ملا لها من أهمية خاصة«.

العجيري لـ »األنباء«: الكويت آمنة من الزالزل لكنها معّرضة لهزات خفيفة
الهزات األرضية اإليرانية تراوحت قوتها بين 3.5 و5.8 درجات على مقياس ريختر  
وأسفرت عن تهدّم 30% من األبنية القديمة في 4 قرى وإصابة 11 شخصاً بإصابات خفيفة

دانيا شومان والوكاالت
أثارت سلسلة الهزات األرضية التي ضربت بعض املدن االيرانية 
منتصف ليل أمس األول وفجر أمس تس���اؤالت وتخوفات لدى عدد 
من املواطنني من تعرض الكويت للزالزل مستقبال، »األنباء« هاتفت 
العالم الفلكي د.صالح العجي���ري والذي أكد ان الكويت آمنة متاما 
من الزالزل، موضحا ان ما ميكن ان يصل الى الكويت من اي زلزال 
يحدث في ايران ال يتعدى مجرد وصول هزات بسيطة قد ال يشعر 
بها س���كان الكويت في معظم األحيان كما هو احلال مع زلزال امس 

الذي ضرب ايران.
وقال د.العجيري: »الكويت آمنة متاما من الزالزل ولكننا معرضون 
للهزات األرضية وهناك فارق في التسمية، ألن الزلزال هو ما يتعدى 
4.5 درجات على مقياس ريختر، اما ما دون ال� 4.5 درجات فيعتبر هزة 
أرضية وهي التي تتعرض لها الكويت بني احلني واآلخر، وتاريخيا 
لم يس���جل زلزال واحد في الكوي���ت، ولكننا معرضون على الدوام 
للهزات س���واء التي نتأثر بها من اي زلزال قد يضرب ايران خاصة 
على السواحل القريبة او حتى الهزات األرضية احمللية والتي عادة 

ما تتركز في اجلنوب الغربي للكويت.

وأضاف انه يعتقد ان س���بب ترك���ز الهزات األرضية في املنطقة 
اجلنوبية الغربية هو وجود حقول نفطية وس���حب من آبار النفط 
الذي رمبا يتس���بب في تخلخل صفائح األرض ويؤدي بالتالي الى 

هزات بسيطة محدودة.
وأش���ار د.العجيري الى انه مهما بلغ حجم الزلزال الذي يضرب 
املناطق الساحلية في ايران فالكويت آمنة متاما ولن يصلها اال هزات 
بسيطة كون الكويت أصال بعيدة عن منطقة حزام الزالزل الذي ميتد 

من الهند الى ايران باجتاه تركيا وصوال الى ايطاليا.
وكانت مدينة »اهل« اإليرانية قد تعرضت فجر أمس لسلس���لة 
من الهزات األرضية التي تراوحت قوتها بني 3.5 و5.8 درجات على 

مقياس ريختر دون وقوع خسائر بشرية.
وذكر بيان صادر عن مركز رصد الزالزل التابع جلامعة طهران ان 
»الزلزال األول الذي بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر ضرب 
مدينة »اهل« الواقعة بني محافظتي فارس وهرمزكان اجلنوبيتني عند 
الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل أمس حسب التوقيت احمللي 

لهذه املدينة التي تعرضت لثماني هزات أرضية متتالية«.
وأعلن مدير ع���ام ادارة األزمات مبحافظة فارس االيرانية حميد 

تقي زاده في هذا الصدد ان »الهزات األرضية ورغم قوتها لم تسفر 
سوى عن اصابة 11 شخصا نقلوا على اثرها الى املستشفيات القريبة 
لتلقي العالج الالزم«. وأش���ار الى تدمي���ر 30% من األبنية واملنازل 
القدمية في 4 قرى مبناطق »المرد« و»اشك كنان« التابعة ملدينة الر 
مبحافظة فارس وكذلك انقطاع التيار الكهربائي عن بعض املناطق 

في هذه احملافظة اجلنوبية.
من جهته، أعلن املركز اإلماراتي لألرصاد اجلوية والزالزل صباح 
أمس أن محطاته رصدت هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس 
ريختر في ساعة متأخرة من مساء أمس، وحدد موقعها في إيران.

وأشار املركز إلى أن الهزة »شعر بها بعض سكان اإلمارات بشكل 
خفيف«.

وتابع البيان: »مت تس���جيل ثالث هزات تابع���ة في نفس املكان 
بلغت ش���دة أقواها 4.2 درجات على مقياس ريختر وحدثت بعد 12 

دقيقة من الهزة األولى«.
وكانت تقارير إعالمية إيرانية أشارت إلى أن الزلزال الذي ضرب 
محافظتي فارس وهرمزكان االيرانيتني قد أسفر عن إصابة عدد من 

األشخاص وأدى إلى إحلاق أضرار بعدد من املباني السكنية.

بعد سلسلة الزالزل التي ضربت مدنًا إيرانية وشعر بها بعض سكان اإلمارات

العالم الفلكي د.صالح العجيري

)كرم دياب( درجة احلرارة سجلت 46 عند الساعة 1.13 بعد ظهر أمس 

الرفاعي يطلع على بعض أعمال الناشئة

أحد املتدربني يقوم بتعبئة الوقود مديرة العالقات العامة في شركة األولى للوقود نوال الدرويش متوسطة عددا من املتدربني

أمني عام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي يفتتح املعرض 

م. أحمد اجلسار

استنفار في »الكهرباء والماء« استعدادًا 
لمواجهة الطلب المتزايد خالل شهر رمضان

بركات: لجنة لتصفية المواقف التجنيدية
ألبناء الجالية المصرية األحد المقبل

أعلنت السفارة املصرية ان جلنة مختصة بشؤون 
التجنيد س���تكون متواجدة في املكتب العسكري 
التابع للسفارة خالل الفترة من 25 الى 27 يوليو 

اجلاري.
وقال امللحق العسكري للس���فارة العقيد أ.ح. 
أشرف بركات ان اللجنة ستبحث املواقف التجنيدية 

ألبناء اجلالية، وذلك لتصفية مواقف الشبان الذين 
جتاوزوا سن التجنيد. وناشد بركات كل من يرغب في 
إنهاء موقفه التجنيدي التقدم الى املكتب العسكري 
املص���ري ملتابعة هذا األمر، الفتا الى ان من يرغب 
في االستفسار ميكنه االتصال على األرقام التالية 

25328010 � 25328050، فاكس: 25328995.

الجسـار اجتمع مع اللجنة التنفيذية لـ »الترشـيد«: تكثيف الجهود 
الترشيدية لتحقيق الطموحات المسـتقبلية بالحفاظ على مقدرات الدولة

واملؤسسات احلكومية، وعدد من 
الوكالء املساعدين بالوزارة.

وق���د متت خ���الل االجتماع 
مناقشة عدد من احملاور والبنود، 
كما مت تقدمي ع���رض مرئي من 
ش���ركة Lowenergy  االسترالية 
الستعراض التطبيقات الترشيدية 
التكيي���ڤ  اخلاص���ة بأجه���زة 
واإلضاءة املطبقة في استراليا، 
كما مت استعراض جميع االجنازات 
الترشيدية من قبل أعضاء اللجنة، 
فضال ع���ن اس���تعراض جهود 
ضباط االتصال في التعامل مع 

كل اجلهات املشاركة.
وفى نهاية االجتماع أش���اد 
وكي���ل الوزارة بجه���ود جميع 
اجلهات عل���ى تعاونها الدؤوب 
ودورها الواضح في التعامل مع 
قضية الترشيد، معربا عن أمله 
في تكثيف اإلجراءات الترشيدية 
لتحقيق الطموحات املستقبلية 

باحلفاظ على مقدرات البالد. 

نظام النوبات.
من جهة أخرى عقدت اللجنة 
التنفيذية لترشيد استهالك الطاقة 
الكهربائية واملياه في مؤسسات 
الدولة اجتماعها الدوري برئاسة 
الكهرب���اء واملاء  وكي���ل وزارة 
م.أحمد اجلسار، وذلك بحضور 
أعضاء اللجنة ممثلي الوزارات 

حمد العنزي
انتهت وزارة الكهرباء واملاء 
من وضع خطتها ملواجهة الطلب 
املتزايد على الكهرباء واملاء خالل 
شهر رمضان الكرمي حيث قسمتها 
اليوم إلى فترتني األولى تبدأ من 
الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا والذي سيتم خاللها تكثيف 
عملية الترشيد امليداني والفترة 
الثانية ما بعد اإلفطار حيث تزداد 
فترة االستهالك بشكل ملحوظ. 
هذا، وتستعد الوزارة من خالل 
وضع جميع قطاعاتها في حالة 
اس���تنفار طوال الشهر الكرمي، 
الذي  الطوارئ  خصوصا قطاع 
يقوم بتلقي الشكاوى والبالغات 
للتحرك ملواجه���ة األعطال في 
جميع املناطق باإلضافة إلى توفير 
الكهربائية  الط���وارئ  مولدات 
مجهزة ومهيأة في 7 مراكز تابعة 
لطوارئ الكهرباء وتقسيم العمل 
الى 12 ساعة وإلغاء  بالطوارئ 

تجهيز مولدات الطوارئ وإلغاء النوبات

ناشد المعنيين مراجعة المكتب العسكري بالقنصلية

128 طفاًل يشاركون بـ 211 عماًل فنيًا
في معرض »الناشئة التشكيلي« ضمن مهرجان »صيفي 5«

افتتح األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي امس معرض »الناشئة التشكيلي« 

اخلامس الذي يستمر 8 أيام.
ويهدف املعرض الذي يشارك فيه 128 طفال تتراوح 
أعمارهم بني الرابعة والرابعة عش���رة ب� 211 عمال فنيا 
الى بناء الناشئة وتنمية مواهبهم في العملية اإلنتاجية 
للتعبي���ر الفني التش���كيلي وإكس���ابهم الوعي بالفن 
واإلحس���اس بالذوق اجلمالي وفقا مل���ا أعلنته األمانة 

العام���ة للمجلس. كما يأتي هذا املعرض إلميان األمانة 
العامة بدور الفنون التش���كيلية في اثراء اوقات فراغ 
الناشئة خالل أشهر الصيف من خالل تنمية مهاراتهم 

في الرسم ومزج اللون وتقنياته األولية.
كما تساهم هذه النوعية من املعارض في رفع الروح 
املعنوية للناش���ئني وتس���اعدهم ف���ي تقديرهم لقيمة 

أعمالهم.
 وتقام على هامش املعرض ورش���ة رس���م مباشر 

للمشاركني واحلضور من األطفال على مدى أيام املعرض 
حيث مت توفير الطاوالت واملواد الفنية الالزمة للرسم 
كما س���يتم توزيع ش���هادات تقديري���ة وهدايا عينية 

للمشاركني.
يذكر ان املعرض يأتي ضمن أنشطة مهرجان »صيفي 
5« الذي تقيمه األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب خالل الفترة بني ال� 30 يونيو حتى ال� 

28 من يوليو اجلاري. 

أسامة دياب
أشاد طلبة التدريب الصيفي 
بدور برنامج اعادة هيكلة القوى 
التنفيذي  العامل����ة واجله����از 
بالدول����ة ف����ي تدري����ب طلبة 
العامة  اجلامع����ات والثانوية 
خالل فترة الصيف في مؤسسات 

القطاع اخلاص.
وقال الطلبة الذين يتدربون 

هذا الصيف في محطات االولى 
للوقود ان جتربتهم خالل الفترة 
القصيرة املاضية أثرت حياتهم 
باألسلوب االمثل للتعامل مع 
زبائن محطات الوقود، والتعرف 
على كيفية استثمار وقتهم في 
تطوير األداء واالبداع في العمل 
اضافة الى تعزيز الثقة بالنفس 
أوال وكذلك تقديس العمل اليدوي 

والعمل بالقطاع اخلاص.
وأضاف الطلبة ان مثل هذه 
االعمال تعزز قيم العمل، والوالء 
للوطن واملكان الذي يعمل به.

وشكر الطلبة برنامج اعادة 
الهيكلة إلتاحتهم هذه الفرص 
للعمل والتعرف على قطاع مهم 
في الدولة، كما شكر مسؤولي 
الذين  محطات االولى للوقود 

يقدم���ون لهم كل ي���وم املزيد 
التعليم���ات والنصائح  م���ن 
والتوجه���ات للمحافظة على 
أرواح وممتل���كات املواطنني 
واملقيم���ني م���ن خ���الل هذه 
التعليم���ات إليصالها الى كل 

عمالء محطات الوقود.
كما أشاد عدد من املشرفني 
واملسؤولني في محطات الوقود 

بفكرة التدريب للطلبة للتعرف 
عل ى أعمال القطاع اخلاص.

كما أشاد باألسلوب املميز 
للطلبة في التعامل مع اآلخرين 
والتزامه���م بقواعد وس���المة 
العمل، متمنني توظيفهم بعد 
انتهاء فترة التدريب بعد انتهاء 
دراساتهم وتوافق رغبتهم للعمل 

في هذه املؤسسات الوطنية.

افتتحه الرفاعي أمس ويستمر على مدى 8 أيام

طلبة التدريب الصيفي: التجربة أثرت حياتنا
أشادوا بدور برنامج الهيكلة ومؤسسات القطاع الخاص


