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بدرجات مختلفة منذ عام 1997

»الوطنية لرصد الزالزل«: 1000 زلزال في الكويت
شبكات الزالزل اإلقليمية واملراكز 
الدولية ع���ددا قليال من الزالزل 
متوس���طة القوة داخل الكويت 
منذ عام 1931 أهمها زلزال منطقة 
املناقيش بالقرب من احلدود مع 
السعودية ووقع في الثاني من 
يوني���و 1993 وبلغت قوته 8.4 

درجات.
وأضاف العنزي انه بعد إنشاء 
الشبكة الوطنية الكويتية لرصد 
الزالزل في العام 1997 س���جلت 
الزالزل  الشبكة عددا كبيرا من 
الكويت وبالق���رب من  داخ���ل 
حدودها والغالبية العظمى منها 
حتدث بق���وة أقل من 0.3 وعدد 

قليل بقوة أكبر من ذلك.
وقال ان من أهم الزالزل التي 
ضربت أرض الكويت بعد إنشاء 
املناقيش  الشبكة زلزال منطقة 
وال���ذي وقع في مس���اء يوم 31 
ديسمبر 1997م مبنطقة املناقيش 
وبلغت قوته 4.3 درجات مبقياس 
ريختر وآخر في 17 أغسطس عام 
2007 بالقوة نفسها وقد شعر به 

الكثير من املواطنني واملقيمني.
وأوضح ان هذا ال يعني دخول 
الكويت حزام الزالزل امنا أقرب 
ح���زام زالزل للكويت هو حزام 
زاجروس وه���و جزء من حزام 
طويل ميتد من جبال زاجروس 
في جنوب وغرب ايران الى جبال 
»طوروس« في جنوب تركيا ثم 
يتحرك من تركي���ا الى قبرص 
اليونان  واليونان ويتحرك من 
ال���ى جبال األطلس في ش���مال 
أفريقيا ولكن الذي يعلم طبيعة 
العنف احلرك���ي الذي تتعرض 
له األرض في جوفها يس���تطيع 
أن يقول أنه ال توجد منطقة من 
األرض غي���ر معرضه إلمكانية 

حدوث الزالزل فيها.
وأكد العنزي تصميم الشبكة 
الوطنية الكويتية للرصد الزلزالي 
بأحدث التقنيات العاملية في مجال 
رصد الزالزل بحيث حتقق األهداف 
املرجوة من إنش���ائها كتسجيل 
ومتابعة النشاط الزلزالي داخل 

الكويت واملناطق املجاورة لها.

الوطنية لرصد الزالزل.
وبسؤاله هل تقع الكويت في 
حزام الزالزل؟ وما مدى تأثرها 
مبا يحدث من ه���زات أرضية، 
أجاب العنزي بأن الزالزل تتركز 
في شبه اجلزيرة العربية على 
امتداد ح���دود منطقة التصادم 
القاري ب���ني الصفيحة العربية 
والصفيح���ة اآلس���يوأوروبية 
واألفريقية والهندية فهي تتمركز 
في ايران وتركيا من ناحية الشرق 
والشمال الشرقي والبحر األحمر 
والدرع العربي من جهة الغرب 
واجلنوب الغربي وصدع البحر 
التحولي شماال واحمليط  امليت 
الهندي جنوب���ا، مبينا ان جود 
الكويت ضمن الصفيحة العربية 
يجعلها عرضة بان تتأثر بالزالزل 

داخل أراضيها.
وذك���ر ان���ه بالرغ���م من أن 
التاريخي���ة )قبل عام  الوثائق 
1900م( ال تذكر أي زالزل قوية 
حدثت داخل الكويت إال أنه بعد 
توفير أجهزة رصد الزالزل سجلت 

كش���ف املش���رف العام على 
الشبكة الوطنية الكويتية لرصد 
الزالزل في معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.عب���داهلل العنزي ان 
الشبكة رصدت نحو 1000 زلزال 
داخل الكويت بقوة تراوحت بني 
درجة واحدة و3.4 درجات وذلك 
منذ إنشاء الشبكة في عام 1997 

وحتى اآلن.
وأكد العنزي ل� »كونا« امس 
ان الكويت آمنة وبعيدة عن موقع 
ودائرة الزلزال الذي ضرب اليابان 
أخيرا حيث يبعد مركز الزلزال 
مسافة 8440 كيلومترا عن مدينة 

الكويت.
وقال ان الزلزال الذي ضرب 
الياب���ان وق���ع عل���ى عمق 24 
كيلومترا م���ن باطن األرض اما 
مركز الزلزال فكان في شمال شرق 
العاصمة اليابانية طوكيو ويبعد 
عنها مسافة 373 كيلومترا وقد 
اس���تغرقت املوجات السيزمية 
الناجت���ة عن ه���ذا الزلزال 705 
ثوان لتصل الى محطات الشبكة 

أكد أن أهداف قائمة »حطني« أعدت بشكل علمي

العوضي: نسعى الفتتاح مول متطور ودعم الطلبة
املبدعني من أبناء املنطقة وتنمية 
مهاراته���م ومواهبهم واالهتمام 
بها والتواصل مع أهالي املنطقة 
والعمل على إنشاء ديوانية داخل 
اإلدارة للتش���اور واألخذ بآراء 
املساهمني لتطوير جميع خدمات 
املنطق���ة مبا يعك���س األهداف 

السامية للعمل التعاوني.
وأكد العوضي ان قائمة حطني 
ال متانع أبدا في مناقشة اي اقتراح 
مقدم من أهالي املنطقة س���عيا 
منها للنهوض مبنطقتنا »حطني« 
التي باتت بحاجة الى الكثير من 
اخلدمات وتلبية الحتياجات أهالي 
املنطقة االجتماعية منها والصحية 

والتعليمية واالستهالكية.
واختتم العوضي تصريحه 
قائال: »طموحنا في قائمة حطني ان 
نحقق جميع أهداف أهالي املنطقة 
وطموحاتهم وان جنعل منطقة 
حطني منوذجية تتوافر بها كل 
االحتياجات الضرورية لألهالي 

نظرا لكثافة السكان بها«.

حديقة عامة تتماشى مع متطلبات 
أهالي املنطقة.

وأضاف العوضي: إن أهداف 
القائم���ة مت اختياره���ا بحرفية 
وحتى تواك���ب أحدث تطورات 
العمل التعاوني اذ نس���عى الى 
إيج���اد خدمة توصي���ل طلبات 
مشتريات املس���اهمني من املول 
الى املنازل، وذلك للطلبات الكبيرة 
على ان حتدد قيمة املش���تريات 
الحقا مع أعضاء مجلس اإلدارة، 
وكذلك تخصيص سيارات لكبار 
السن وملن يرغب منهم في الشراء 

من فرع التموين.
وأش���ار العوض���ي ال���ى ان 
أهدافها جلميع  القائمة وضعت 
ش���رائح املجتمع إذ نسعى الى 
دعم أبنائن���ا الطلبة والطالبات 
عبر دروس تقوية جلميع املراحل 
الدراسية بالتنسيق مع مدارس 
املنطقة وإقامة الدورات الرياضية 
الترفيهية والندوات  والرحالت 
الدينية والثقافية والتواصل مع 

أكد مرش���ح قائم���ة حطني 
النتخاب���ات جمعي���ة حط���ني 
التعاوني���ة خال���د العوضي ان 
شعار القائمة »رؤية � شفافية � 
اعتدال« سيكون اسما على مسمى 
من خالل حتقيق أهداف القائمة 
في حال جناحها في االنتخابات 

املقررة 21 اجلاري.
وأشار الى ان هناك العديد من 
األهداف التي تسعى القائمة الى 
حتقيقه���ا واملكونة من إبراهيم 
املنصوري ومشعل املسند وخالد 
العوضي وفي حال جناحها بإذن 
اهلل في االنتخابات سنس���عى 
الفتت���اح املول ف���ي أقرب وقت 
ممكن بأحدث وأرقى النظم العاملية 
بعيدا عن التقليدية وكذلك العمل 
على إنشاء مركز صحي باملنطقة 
يفي مبتطلبات األهالي وبأسعار 
رمزية تناسب اجلميع، إضافة الى 
إنشاء ممشى ملمارسة الرياضة 
املياه  مجهز باإلنارة وب���رادات 
والكراسي، باالضافة الى إنشاء 

خالد العوضي

قوات أمنية كويتية أّمنت محيط سفارة البحرين حتسبًا ألي احتجاجات

الشمري استغرب تصريحات استنكار دخول قوات كويتية للبحرين:

آل خليفة: ما بني البحرين والكويت ربيع محبة دائم
ومن يريد العبث بنظام وأمن اململكة فهو واهم

دخول قوات خليجية للبحرين موافق لـ »التعاون«

من طرف المواطنين الكويتيين 
الش���يعة واحتجاجات كانت 
مقررة من طلب���ة بحرينيين 
شيعة كذلك. وازاء هذا الوضع 
البحرين  تحدث سفير مملكة 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 
في تصري���ح للصحافيين اكد 
في���ه »نحن ف���ي الكويت بين 
اهلنا واخواننا ونش���عر بأمن 
في روض���ة المحبة واالمان«. 
واض���اف آل خليفة ان وجود 
قوات امنية في محيط السفارة 
دون توجي���ه طلب دليل على 
انه في اصعب االوقات »يبين 
المعدن الكويتي« واننا في ربيع 
محبة، مذكرا بأن خير الكويت 
طال آفاق العالم كله، وان الكويت 
والبحرين تلتقي���ان بأواصر 

الدم والثقافة والحضارة التي 
الى 2500 عام وبالتالي  تعود 
فالمحبة بينهما تمتد الى هذه 
آل  الس���نين. وزاد  اآلالف من 
خليفة ان التصريحات االيرانية 
حول دخ���ول »درع الجزيرة« 
حجمته���ا مواق���ف الوالي��ات 
المت�ح���دة وال���دول االقليمية 
مثل تركيا وباكس���تان ومصر 
التي أعلنت وقوفها مع مملكة 
البحرين ودول الخليج ضد اي 
تحرك ايران���ي، مؤكدا بالقول: 
نحن اليوم بخير وبقوة ونحن 
العمار والبن���اء واالغلبية في 
الكوي��ت والبحرين، مشيرا الى 
ان من ي�ريد ان يع��بث بن�ظام 

وامن المملكة فهو في وهم.
بشرى الزين  ٭

هو عهد المحبة يتجدد كل 
ابناء  الوفاء بين  يوم وموقف 
العمومة ي���زداد وثوقا في كل 
المحن ويبعث رسائل للداخل 
والخارج بأن امن البحرين هو من 
امن دول الخليج العربي جميعها 
ال انفصام في وثاقه مهما اشتدت 
االزمات، فكان قرار ارسال قوات 
»درع الجزيرة« لدعم ومساندة 
قوة دف���اع البحرين في حفظ 
األمن والنظام بالمملكة برهانا 
آخر على التضامن الخليجي � 
الخليجي. صباح امس تكررت 
الصورة في مشهد آخر فأحاطت 
الكويتية  الش���رطة  قوات من 
واخرى من حماية المنش���آت 
بسفارة البحرين لدى الكويت 
تحسبا ألي اعتصامات مرتقبة 

استغرب الناشط السياسي 
خلي���ل الش���مري تصريحات 
بع���ض اعض���اء مجلس األمة 
الذين يريدون نس���ف قوانني 
الكويت مع دول  ومعاه���دات 
اخلليج بوصفهم دخول قوات 
دول اخللي���ج إل���ى البحرين 
بأنه تدخل في الشأن الداخلي 
للبحرين، متناسني أن الكويت 
اتفاقيات  ودول اخلليج لديها 
ومعاه���دات مبرمة في النظام 
األساسي لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ومنها احلفاظ على 
األمن اخلليج���ي وهي موثقة 

دوليا.
وقال الش���مري ان ما نراه 
من تصريحات شاذة ذات طابع 
طائفي ل���ن يزيدنا إال إصرارا 
بالتمس���ك ب� منظومة مجلس 

التع���اون اخلليج���ي والذي 
بدوره سمح بدخول قوات درع 
اجلزيرة إلى البحرين الشقيقة 
لضبط األمن والتي تعد من أهم 
اخلطوات االيجابية حلفظ األمن 
والسالم في املنطقة مبا يتماشى 
مع منظوم���ة مجلس التعاون 
ويسانده كل الشرفاء من أبناء 
اخلليج العربي والذين يتطلعون 
بلهفة لوحدة خليجية شاملة 
عسكريا واقتصاديا وسياسيا 
تعمل على دعم الروابط وزيادة 
متاسك النسيج اخلليجي ككتلة 
واحدة ال يفرق ش���تاتهم عدو 
وال يتدخل في ش���ؤونهم أي 
الى هدم املجتمع  حاقد يهدف 
وزعزعة االمن واالستقرار ونشر 
الفتنة مبا ال يخدم مصلحة دول 

اخلليج العربي.

واضاف الشمري ان حماية 
األمن الداخلي ألي دولة خليجية 
هي مسؤولية كل دول اخلليج 
مجتمعة وال تقل أهمية عن رد 
العدوان اخلارجي، وليس لها اي 
عالقة بالشؤون الداخلية سواء 
بالبحرين أو أي دولة مستقلة 
وأكد أنه ال ميكن حل املشكالت 
السياس���ية الداخلية بالعنف 
والقوة كما حصل بالبحرين من 
عنف ومظاهرات طائفية تريد 
اسقاط نظام احلكم بل باحلوار 
والرغبة الصادقة وتغليب العقل 
واحلكمة ومراعاة مصلحة البالد 
والشعوب مع الوضع في االعتبار 
حفظ احلقوق واحلريات لكل 
شعوب املنطقة وحفظ حرية 
التعبير مبا يتماشى مع املواثيق 

واالعراف الدولية.

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

خليل الشمري

عدد من سيارات الشرطة وحماية املنشآت أمام السفارة البحرينية

عائـلــة ال�سعـيد

 وعائـلــة النجدي 

تـنـعـــى

مبزيد من احلـــزن والأ�ســى فقيدهما الغالــي 

املغفـــور لــه بـــاإذن اهلل تعــالـــى

عن عمر يناهز 67 عامًا

وقد ووري جثمانه الثـرى يوم اأم�س ع�سراً
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