الكويت تدين استمرار تهديد أمن السعودية واستهداف املدنيني من قبل ميليشيا احلوثي
أعربت وزارة اخلارجية الكويتية ،عن إدانة واستنكار دولة
الكويت وبأشد العبارات استمرار تهديد أمن اململكة العربية
السعودية الشقيقة واستهداف املدنيني واملناطق املدنية فيها
واستقرار املنطقة من قبل ميليشيا احلوثي عبر إطالق عدد
من الطائرات املسيرة باجتاه املناطق اجلنوبية وصاروخا
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بالستيا ً باجتاه جازان.
وقالت ال���وزارة في بيان أم��س :إن مثل ه��ذه املمارسات
العدوانية واإلص��رار عليها وجتاهل جهود املجتمع الدولي
إلنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف املدنيني تشكل
انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واإلنساني األمر الذي

يتطلب حت��رك املجتمع الدولي السريع واحلاسم حملاسبة
مرتكبيها.
وجددت التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه
من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
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سموه يعزي رئيس طاجيكستان بوفاة شقيقته

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد والرومي

 ..وسموه يستقبل عبدالله الرومي

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

استقبل صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان صباح
أم��س ،سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل
األحمد .كما استقبل سموه ،رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغامن.

واستقبل سموه ،سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس الوزراء .كما استقبل
س��م��وه ،ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ووزي���ر ال��ع��دل ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون
تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

من جهة أخ��رى ،بعث صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
تعزية إل��ى الرئيس إم��ام علي رحمان
رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة،
ع� ّب��ر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه

وصادق مواساته بوفاة شقيقة فخامته
السيدة قربانبي رحمانوفا (رحمها الله)،
سائالً سموه ،املولى تعالى أن يتغمدها
بواسع رحمته ومغفرته وراجيا ً ألسرتها
وذوي��ه��ا جميل الصبر وحسن ال��ع��زاء.

وزير «اخلارجية» يتسلم أوراق
اعتماد ممثل منظمة الصحة
العاملية لدى الكويت

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ،حفظه الله ببرقية تعزية إلى
فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس
جمهورية طاجيكستان الصديقة ،ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته

بوفاة شقيقة فخامته السيدة قربانبي
رحمانوفا (رحمها الله) ،متمنيا ً ألسرتها
وذوي��ه��ا جميل الصبر .كما بعث سمو
الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئ��ي��س مجلس
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

ولي العهد يستقبل الغامن
واخلالد والرومي

تسلم وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،أمس ،في ديوان عام (اخلارجية) أوراق اعتماد ممثل مكتب
منظمة الصحة العاملية لدى دولة الكويت أسعد حفيظ .ومتنى الشيخ أحمد الناصر
للممثل املقيم خالل اللقاء التوفيق في مهام عمله وللعالقات الوثيقة التي تربط
دولة الكويت مبنظمة الصحة العاملية املزيد من التقدم والنماء.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل أسعد حفيظ

اعتبار ًا من يوم أمس

املطوع :قرار إغالق األنشطة اخلاصة باألطفال دخل حيز التنفيذ
قال عضو اللجنة الرئيسية ملراقبة
تنفيذ االشتراطات املتعلقة مبكافحة
ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد
(كوفيد  ،)19الدكتور أحمد املطوع:
إن قرار مجلس ال��وزراء بشأن إغالق
جميع األنشطة اخل��اص��ة باألطفال
مبا فيها النوادي الصيفية دخل حيز
التنفيذ اعتبارا ً من يوم أمس.
وأض��اف املطوع ،وه��و مدير إدارة
م��ن��ع ال��ع��دوى ب����وزارة ال��ص��ح��ة في
تصريح لـ (كونا) ،أن اللجنة أكدت
ف��ي اجتماعها أم��س ،برئاسة نائب
رئيسها املدير العام لبلدية الكويت
أحمد املنفوحي ،أهمية قيام الفرق
امليدانية التابعة لها مبتابعة ومراقبة
ك���ل األن��ش��ط��ة اخل���اص���ة ب��األط��ف��ال
وحترير مخالفات بحق أصحاب هذه
األنشطة ف��ي ح��ال مخالفتها لقرار
مجلس ال����وزراء .وأوض���ح أن ق��رار
مجلس ال����وزراء امل��ش��ار إل��ي��ه يهدف
إلى احلد من انتشار فيروس كورونا
في البالد “ألن األطفال هم عامل من
عوامل نقل العدوى ،فعندما يصابون
بكورونا قد ال تظهر عليهم أع��راض

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ،بقصر بيان صباح أم��س ،رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن .كما استقبل سمو
ولي العهد ،سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس

قطع الكهرباء عن أحد العقارات املخالفة في «الدسمة»
د .أحمد املطوع

امل�����رض ب��ش��ك��ل واض�����ح أو ت��ك��ون
األع���راض خفيفة وب��ذل��ك يتسببون
بنقل العدوى للمحيطني بهم بشكل
أسرع” .ودعا جميع أصحاب األنشطة
اخل���اص���ة ب��األط��ف��ال إل���ى ض���رورة
االلتزام بتنفيذ ق��رار مجلس ال��وزراء
آن��ف ال��ذك��ر ،م��ش��ددا ً على أن��ه ستتم
مساءلة كل من يخالف هذا القرار.وأكد

جانب من اجتماع اللجنة الرئيسية ملراقبة تنفيذ االشتراطات املتعلقة مبكافحة انتشار «كورونا»

أهمية التزام أولياء األم��ور بتطبيق
االشتراطات الصحية على الصغار
حالهم حال الكبار وعدم التهاون في
هذا األمر وذلك بالتقليل من التجمعات
واملناسبات االجتماعية .وشدد املطوع
على أن التقيد باالشتراطات الصحية
ه��و ال��س�لاح األق���وى حاليا ملواجهة
(كورونا) إلى أن يتم تطعيم أكبر عدد

من املواطنني واملقيمني بغية الوصول
إلى املناعة املجتمعية.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا ً
في اجتماعه املنعقد في الثاني عشر
من شهر يوليو اجل��اري بإغالق كل
االنشطة اخلاصة باألطفال مبا فيها
النوادي الصيفية اعتبارا ً من يوم أمس
وحتى إشعار آخر.

في «تقنية مبتكرة لتحلية املياه وتكييف الهواء في آن واحد»

«األبحاث العلمية» يحصل على براءة اختراع من الواليات املتحدة
أعلن معهد الكويت لألبحاث العلمية،
حصول مركز أبحاث املياه التابع للمعهد
على ب���راءة اخ��ت��راع ف��ي (تقنية مبتكرة
تعمل على حتلية املياه وتكييف الهواء
ف��ي آن واح���د) واملمنوحة ل��ه م��ن مكتب
براءات االختراع والعالمات التجارية في
الواليات املتحدة األمريكية لتحقيقه هذا
اإلجناز العلمي الرائد.
وق��ال بيان ص��ادر عن املعهد أم��س :إن
الباحثني في مركز أبحاث املياه باملعهد
ال��دك��ت��ور حسن عبدالرحيم والدكتور
منصور أحمد استحدثا تكنولوجيا جديدة
تعمل على توفير املياه العذبة وتكييف
الهواء وستستفيد منها ال��دول التي تقع
في مناخات ذات طبيعة قاحلة وجافة

مجلس ال��وزراء .واستقبل سمو ولي العهد،
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر العدل
ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي.

بسبب ارتفاع كبير في درج��ات احل��رارة
مثل الكويت.
وأض����اف ال��ب��ي��ان ،أن ف��ري��ق البحث
استطاع حتقيق هذا االختراع العلمي عبر
تطوير تكنولوجيا مبتكرة تعمل على
دمج تقنيتي الترطيب والتجفيف مع دورة
التبريد التي تعمل بطريقة امتصاص
البخار ،إذ تقوم فكرة النظام املبتكر على
تسخني كل من الهواء ومياه البحر ،ومن
ثم زيادة نسبة رطوبة الهواء باستخدام
املياه املسخنة ويتم بعدها تبريد الهواء
إلزالة الرطوبة منه وإنتاج املياه العذبة
والباردة .وأكد أهمية االختراع في خفض
الطاقة الكلية املستهلكة لتحلية املياه
وتكييف الهواء ،إضافة إلى أنه يعد صديقا ً

للبيئة بسبب انخفاض درج���ة ح��رارة
ال عن إمكانية ربط
املياه الراجعة ،فض ً
هذه التقنية بأنظمة الطاقة الشمسية أو
االستفادة من الطاقات املبددة في عملية
تشغيل النظام املبتكر.
وذكر البيان ،أن التقنية تتميز بإمكانية
تصنيعها محليا لسهولة تصنيع أجزاء
املنظومة ووفرة موادها ما يعزز توطينها
في الكويت اضافة الى إمكانية تسويقها
محلياً وإقليمياً وعاملياً ،فضالً عن سهولة
وم��رون��ة تشغليها وتطبيقها ملواجهة
حتديات األمن املائي واألزمات أو الكوارث
الطبيعية.
وأف��اد أن من أهم عوائد هذا االختراع
اإلسهام في حتقيق األمن املائي واستدامة

إنتاج املياه العذبة وتكييف الهواء ملواجهة
حت��دي��ات ش��ح امل���وارد الطبيعية للمياه
العذبة وارت��ف��اع درج��ة ح��رارة الطقس،
إض��اف��ة إل��ى خفض األع��ب��اء االقتصادية
والبيئية لعمليات التحلية وتكييف
الهواء.
وقال :إن مركز أبحاث املياه يتطلع إلى
تبني التطبيق الفعلي ملثل هذه التقنيات
املبتكرة عن طريق ربط محطتي التحلية
والتبريد املركزي بهدف حتلية مياه البحر
وتبريد الضواحي واملدن السكنية وحتلية
املياه اجلوفية وتبريد امل��واق��ع النائية
مثل املزارع واجلزر ما يسهم برفع كفاءة
محطات التحلية وخفض معدل استهالك
الطاقة عبر تكييف هذه املواقع بأكملها.

محافظ «العاصمة» :عازمون مهما كانت التحديات
على إزالة املخالفات من كافة مناطق احملافظة

وص��ف محافظ العاصمة
ال��ش��ي��خ ط�ل�ال اخل���ال���د ،قطع
الكهرباء ع��ن أح��د العقارات
املخالفة ف��ي منطقة الدسمة
بالقرار الصائب و املسؤول،
الفتاً إلى أن هذه اخلطوة تؤكد
م��ن جديد أننا ع��ازم��ون مهما
ك��ان��ت ال��ت��ح��دي��ات على إزال��ة
امل��خ��ال��ف��ات م��ن ك��اف��ة مناطق
العاصمة وفق خطة مرسومة
بالتعاون مع اجلهات املعنية.
وجاء تصريح اخلالد ،بعد
اجلولة التفقدية التي رافقه بها
الى منطقة الدسمة نائب رئيس
الضبطية القضائية في وزارة
الكهرباء وامل��اء املهندس أحمد
الشمري ،وممثلني عن بلدية
ال��ك��وي��ت وم��س��ؤول��ي دي���وان
ع���ام احمل��اف��ظ��ة  ،ح��ي��ث شهد
قطع ممثلي وزارة الكهرباء
واملاء التيار الكهربائي عن أحد
العقارات املخالفة في خطوة
وصفت باملسؤولة.
وقال احملافظ :إن مسؤولي
وزارة الكهرباء وامل��اء وجهوا
إن��ذارا ً إلى مالك العقار بإزالة
املخالفة خ�لال م��دة محددة إال
أن��ه لم ميتثل لتنفيذ القوانني

جانب من جولة احملافظ في منطقة الدسمة

وال���ل���وائ���ح امل��ن��ظ��م��ة ب��إزال��ة
مخالفاته في تسكني العزاب،
الفتاً إلى أن سكن العزاب في
املناطق النموذجية الكويتية
وال��س��ك��ن اخل����اص م��رف��وض
قطعيا ً.
ووج������ه اخل����ال����د ال��ش��ك��ر
وال��ت��ق��دي��ر إل���ى ن��ائ��ب رئيس

الضبطية القضائية في وزارة
الكهرباء وامل��اء املهندس أحمد
الشمري على سرعة التجاوب
ف��ي وق��ف املخالفات وتوقيع
املخالفة بحق م��ال��ك العقار،
م��ن��اش��دا ً أص��ح��اب ال��ع��ق��ارات
االل��ت��زام باألنظمة واللوائح
املعمول بها.

