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المديرس لوضع وصف وظيفي للعاملين في »العالقات العامة«
اسامة دياب

عقد مجل����س ادارة جمعية 
الكويتية  العام����ة  العالق����ات 
اجتماعا برئاسة رئيس مجلس 
االدارة بدر املديرس حيث قدم 
الشكر واالمتنان باسمه وباسم 
اعضاء مجلس االدارة واعضاء 
الس����مو  الى صاحب  اجلمعية 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
حفظ����ه اهلل ورعاه مبناس����بة 
مكرمة س����موه البناء ش����عبه 
والتي جاءت من منطلق سخاء 
ايادي س����موه البيضاء، مؤكدا 
على ان اعضاء جمعية العالقات 
العامة الكويتية سيكونون دائما 
على العهد اوفياء لسمو االمير 
ولسمو ولي عهده االمني وفي 
حتمل مس����ؤولياتهم الوطنية 
جتاه الوط����ن، املني ان يحفظ 
اهلل الكويت بلدا مستقرا وآمنا 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو االمير.
وقرر مجلس االدارة مشاركة 
ف����ي االحتف����االت  اجلمعي����ة 
مبناس����بة مرور 50 عاما على 
اس����تقبال الكوي����ت و20 عاما 
على التحرير ومرور 5 سنوات 
على تقلد صاحب السمو االمير 

باالضافة الى نش����اطات اخرى 
وتشكيل جلنة خاصة لالعداد 

لهذه املشاركة.
واكد ان اعضاء مجلس االدارة 
قرروا وضع وص����ف وظيفي 

مقاليد احلك����م في البالد وذلك 
من خالل املشاركة في معرض 
االستقالل ال� 50 والذي سيقام 
خالل الفترة من 17 الى 27 فبراير 
املقبل في معرض الكويت الدولي 

العالقات  للعاملني في مج����ال 
العامة وذلك للمطالبة بايجاد 

كادر خاص لهم.
كما قرر االعضاء حتديد يوم 
االثن����ني املوافق 11 ابريل املقبل 

لعقد اجلمعية العمومية العادية 
ملناقش����ة التقريري����ن االداري 
واملالي لع����ام 2010 ومخاطبة 
اعضاء اجلمعية مبوعد اجتماع 

اجلمعية العادية.

الجمعية شكلت لجنة للمشاركة في االحتفاالت الوطنية

فريحة األحمد: نهنئ الشعب الكويتي بمـرور 
5 سنوات على تولي صاحب السمو مسند اإلمارة

هن���أت الش���يخة فريحة 
األحم���د رئيس���ة اجلمعية 
الكويتي���ة لألس���رة املثالية 
الكويتي مبناسبة  الش���عب 
مرور خمس س���نوات على 
تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه 

اهلل ورعاه مسند اإلمارة.
وقال���ت ف���ي تصري���ح 
للصحافة ان صاحب السمو 
الكبير  القلب  األمير صاحب 
ال يبخل على ش���عبه بكل ما 
ميلك مبا في ذلك صحته ورقيه 
وتاريخه وس���جله يشهد له 

بذلك.
واش���ارت األحمد الى النهض���ة العمرانية 
والتنمية االقتصادية في عهد األمير منذ توليه 
وزارات عدة اهمها وزارة اخلارجية حيث رسم 
السياس���ة الكويتية في الداخل واخلارج مبا 
يحفظ البالد من االزم���ات والكوارث ودوره 
الريادي في الغزو الغاشم على الكويت، الى ان 
وصل الى رئاسة الوزراء واستكمل من خاللها 
جهوده اجلبارة في حفظ توازن الكويت، وفق 
التغيرات العاملية واملخاطر والتحديات التي 
تواجه الكويت، واوضحت ان صاحب السمو 
األمير توج مسيرته، اطال اهلل بقاءه ذخرا وامال 

للكويت والكويتيني واالمتني 
العربية واالس���المية بتولي 
مقاليد احلكم حاكما للكويت 
باني نهضتها وقائد مسيرتها 
مطبق���ا للدس���تور حافظ���ا 
للحق���وق، مؤي���دا للحريات 

ومساندا للدميوقراطية.
واكدت األحمد أن الشعب 
الكويت���ي ال يرتضي حاكما 
وقائ���دا إال األمير واألس���رة 
احلاكمة وذلك امتدادا للماضي 

واحلاضر واملستقبل.
وحثت األحمد املجتمع من 
خالل مؤسساته على تعزيز 
الوطنية واالنتماء عند األفراد وحماية الوحدة 
من االخت���راق بعيدا عن النع���رات الطائفية 
والقبلية، كما اثنت األحمد على املكرمة االميرية 
ما يؤكد على اهتمام صاحب السمو بشعبه وحل 
املشكالت املادية واالجتماعية واالنسانية التي 
ترجمت الى قرارات لرعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة والتصنيفات، وختمت األحمد تصريحها 
بدعواتها بالعمر املديد لصاحب السمو والصحة 
والعافية والتأييد لولي عهده االمني سمو الشيخ 
نواف األحمد ولس���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وللش���عب الكرمي بهذه املناسبة 

اجلليلة وهي عيد جلوس األمير.

حثت المجتمع بمؤسساته المتنوعة على تعزيز الوطنية واالنتماء

وليد الفاضل

بدر املديرس مع اعضاء مجلس االدارة

فريق الغوص يكّرم لجنة اإلزالة بمجلس الوزراء
عشيرج وقدم شهادات التقدير 
والدروع للفريق محمد البدر، 
واللواء خالد احليدر، والعقيد 
عادل النمش، ويوسف الفالح، 

والسيد بدر اخلالدي.
وأشاد رئيس فريق الغوص 
وليد الفاض���ل بجهود اللجنة 
اجلبارة واإلمكانيات الضخمة 
التي س���خرتها لهذا املشروع 
التي ساهمت  البيئي  الوطني 
بشكل كبير في تذليل الصعوبات 
الت���ي واجهت املش���روع من 
حيث طبيع���ة املوقع وحركة 
املد واجل���ذر وأدت الى جناح 
املشروع، ومتنى ان يستمر هذا 
التعاون الستكمال تنظيف باقي 

الشواطئ واملرافئ البحرية.

اللقاء ك���ّرم فريق  وخالل 
الغوص الكويتي املشاركني في 
احلملة البيئية الكبرى بساحل 

عق���د فريق جلن���ة اإلزالة 
مبجلس الوزراء وفريق الغوص 
الكويت���ي باملب���رة التطوعية 
البيئية لقاء مش���تركا ناقشا 
فيه مجاالت العمل املش���ترك 
واألعمال واملش���اريع القادمة 
البيئة  املرتبط���ة بتنظي���ف 
الساحلية واحملافظة على احلياة 

الفطرية.
اللقاء اشاد الفريق  وخالل 
محمد البدر باجلهود املشتركة 
التطوعية واحلكومية والتي 
اثمرت عن رفع عشرات األطنان 
من املخلفات وش���باك الصيد 
والق���وارب الغارق���ة وحطام 
الس���فن اخلش���بية املتناثرة 

بساحل عشيرج بالدوحة.

النجمة على اخلريطة متثل الزلزال الرئيسي والدائرة متثل الزلزال التابع

الشبكة الوطنية الكويتية ترصد زلزااًل جنوب باكستان

والتي تعرضت من قبل لعدة 
زالزل بقوة ما ب���ني 6.2 و8.0 
كان أحدثه���ا زلزال 28 أكتوبر 
2008 بق���وة 6.4، والذي خلف 
كثيرا من الدمار وأزهق أرواح 

العديد من املواطنني.

كذلك زلزاال تابعا لهذا الزلزال 
)الدائرة على الشكل1( يوم 2/19 
بقوة 4.7 في الساعة 00:32:29 

صباحا بتوقيت الكويت.
جدير بالذكر أن باكس���تان 
النش���طة زلزاليا  املناطق  من 

ص���رح مدي���ر ادارة البيئة 
والتنمي���ة احلضري���ة مبعهد 
الكوي���ت لالبح���اث العلمي���ة 
د.ضاري العجمي بأن الشبكة 
الوطني���ة لرصد ال���زالزل في 
الكويت واملوجودة في االدارة قد 
سجلت يوم الثالثاء 18 اجلاري 
زلزاال بقوة 7.3 درجات جنوب 
غرب باكس���تان )النجمة على 
الش���كل رقم1، 2(، وحدث هذا 
الس���اعة 11:23:24  الزلزال في 
الكويت، ويقع  مساء بتوقيت 
الزلزال على عمق 70 كيلومترا 
بباطن االرض. وقد استغرقت 
الناجتة  الس���يزمية  املوجات 
الزل���زال 197 ثانية  عن ه���ذا 
ال���ى محطات  حتى وصل���ت 
الشبكة الوطنية لرصد الزالزل 
بالكوي���ت، حي���ث يبعد مركز 
الزلزال مسافة 1582 كيلومترا 
عن مدينة الكويت، ويقع مركز 
الزلزال جنوب غرب العاصمة 
الباكستانية إس���الم آباد على 
مسافة 1035 كيلومترا، وعلى 
بعد 47 كيلومترا غرب مدينة 
دالبندن الباكستانية، وعلى بعد 
310 ش���رقا من مدينة ذاهيدان 
االيرانية. وقد سجلت الشبكة 

الشيخة فريحة األحمد

خالد اجلمعان

األمطار مستمرة ووتيرتها شبه أسبوعية

الجمعان: احذروا البرودة الرطبة لياًل
عملية البن���اء الضوئي وزيادة 
نسب األكسجني في اجلو وتقضي 
على مس���ببات تكاثر اجلراثيم 
فيها، كما انها تقلل من نس���ب 
ثاني اكسيد الكربون الذي يلوث 
اج���واء املدينة وترس���به على 
االرض فتكون االجواء صافية 

بعد سقوط االمطار مباشرة.
وقال اجلمعان ان لألمطار في 
الكويت ثالث صور معتادة وهي 
رذاذ املطر، ورش���ات من املطر، 
ودمي املطر، فرذاذ املطر ال تزيد 
مدته عن 10 دقائق وتكون قطرات 
املطر فيها خفيفة، اما رش���ات 
املطر فال تقل مدتها عن نصف 
س���اعة وال تزيد عن 3 ساعات 
متواصلة وتكون قطرات املطر 
فيها متوس���طة احلجم وتكون 
أما دمي املطر  وتيرتها سريعة، 
فهي امطار متتاز بالدميومة فال 
تقل مدتها عن 48 ساعة الى 72 

ساعة متواصلة.

الشتاء احلالي وان عودتها في 
االسبوع املقبل متوقعة ايضا.

واجلدير بالذكر ان مثل هذه 
االمطار لها فوائد مباشرة وغير 
مباشرة، وان كانت محدودة في 
بعض االحيان، فهي تغسل الغبار 
العالق على االشجار والنخيل 
مما يساهم بصورة ايجابية في 

قال الفلكي في مرصد املرزم 
خالد اجلمعان ان فرص االمطار 
س���تعود مجددا، مشيرا الى ان 
املنخفضات تتوالى تأثيراتها على 
الكيوت بوتيرة شبه اسبوعية 

خالل هذه الفترة.
ومن املتوقع ان يعبر منخفض 
ج���وي جديد ميت���د تأثيره الى 
الكوي���ت يتحول مع���ه اجتاه 
الرياح ال���ى جنوبية وجنوبية 
ابتداء من مساء  شرقية نشطة 
يوم الثالثاء وتزداد معها فرص 
االمطار تدريجيا االربعاء وتتراجع 
االمطار بعد ذل���ك تدريجيا مع 
حتول اجتاه الرياح الى شمالية 
وشمالية غربية يوم اخلميس.

وذكر اجلمعان ان شتاء هذا 
العام س���يتخلله عدد من االيام 
املمط���رة ال بأس بها تكون على 
فت���رات، وميتاز ش���تاؤنا هذا 
العام بالب���رودة الرطبة، مؤكدا 
ان االمطار مستمرة طوال فصل 


