األرصاد :انحسار األمطار في البالد بعد هطولها بغزارة

قالت إدارة األرص���اد اجل��وي��ة الكويتية أم��س :إن هناك
انحسار في األم��ط��ار ،حيث سجلت أول أم��س وأم��س كمية
أمطار غزيرة في حني تقل فرص هطول األمطار وتقل السحب
تدريجيا ً وذلك من مساء األحد.
وق��ال مراقب التنبؤات في اإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ
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(كونا) :إن ذلك عائد إلى انحسار منخفض السودان املوسمي
على سطح األرض من صباح اليوم ودخول مرتفع جوي من
جهة الغرب تدريجيا ً نحو البالد مصحوبا ً بكتلة هوائية باردة
ما يؤدي إلى انخفاض في درج��ات احل��رارة اليوم واستقرار
الطقس.

وأضاف القراوي أن الغيوم ستكون منخفضة ومتوسطة
غ��دا ً ،تتخللها غيوم ركامية مصحوبة بأمطار متفرقة تكون
رعدية أحياناً ومتفاوتة الشدة ما بني اخلفيفة واملتوسطة،
متوقعاً استمرارها حتى مساء يوم اجلمعة املقبل على فترات
متقطعة.
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أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد ووزيري الدفاع والداخلية

 ..وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ك��م��ا استقبل س��م��وه ،رئ��ي��س مجلس

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األح��م��د ،بقصر بيان صباح أمس،

األم��ة م���رزوق ال��غ��امن .واستقبل سموه،
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس

ال��وزراء .كما استقبل سموه ،نائب رئيس
مجلس ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ

ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد واملنصور والصالح

أحمد املنصور .واستقبل س��م��وه ،نائب
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح.

وزير اخلارجية بحث مع نظيره
البحريني العالقات الثنائية

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل د.عبداللطيف الزياني

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ أحمد املنصور

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د ،بقصر ب��ي��ان صباح
أم���س ،رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق

 ..وسموه يستقبل أنس الصالح

الغامن .كما استقبل سمو ولي العهد،
سمو الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس
مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ول��ي العهد ،نائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ أحمد املنصور .كما استقبل

سمو ولي العهد ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

نائب رئيس احلرس
الوطني يستقبل سفير
خادم احلرمني الشريفني

الشيخ أحمد النواف يستقبل األمير سلطان بن سعد

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ،نائب رئيس
احلرس الوطني ،في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني،
سفير خادم احلرمني الشريفني لدى دولة الكويت ،سمو األمير
سلطان بن سعد ،حيث قدم ملعاليه التهنئة مبناسبة حصوله على
ثقة القيادة السياسية ،وتعيينه نائباً لرئيس احلرس الوطني،
كما مت خالل اللقاء بحث املواضيع ذات االهتمام املشترك بني
البلدين الشقيقني.
ورحب نائب رئيس احلرس الوطني بسفير خادم احلرمني
الشريفني ،مؤكدا ً على عمق العالقات التاريخية بني اململكة
العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت.

«اإلطفاء» :إنقاذ  83شخص ًا حجزتهم مياه األمطار في مركباتهم
أعلنت قوة اإلطفاء العام الكويتية أمس ،أن
فرقها أنقذت  83شخصاً كانوا محتجزين في
مركباتهم بسبب مياه األمطار وذلك باملناطق
البرية معظمها مبحافظة اجلهراء ،كما تلقت
بعض البالغات مبناطق أخ��رى م��ن ضمنها
ارت��ف��اع منسوب مياه األم��ط��ار ف��ي سراديب
املنازل.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم
بـ “اإلطفاء” في بيان صحفي ،أن البالغات التي
تلقتها غرفة عمليات خالل فترة هطول األمطار
األخيرة جت��اوزت الـ  170بالغاً كان معظمها
ع��ب��ارة ع��ن احتجاز أش��خ��اص ف��ي مركباتهم
باملناطق البرية.
وأضافت أن جميع البالغات التي مت التعامل
معها لم يسفر عنها وقوع أي إصابات بشرية
داعية املواطنني واملقيمني إلى اتباع إرشادات
السالمة املتزامنة مع حالة ع��دم االستقرار
اجلوية وذلك لسالمتهم.

التقى وزير اخلارجية ووزير اإلعالم بالوكالة
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد أمس ،وزير
خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور
عبداللطيف الزياني مبناسبة زيارته الرسمية
والوفد املرافق إلى دولة الكويت.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات
املتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقني
وبحث آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية
والدولية.

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير اخلارجية
لشؤون املراسم السفير ضاري العجران ومساعد
وزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية السفير ناصر املزين ومساعد
وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير اخلارجية
السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب وزي���ر اخلارجية
املستشار أحمد الشرمي وعدد من كبار املسؤولني
في وزارة اخلارجية.

محافظ العاصمة تفقد املناطق املتضررة من األمطار

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته

تفقد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد،
يرافقه مساعد مدير أمن احملافظة العميد عبد الله
الرجيب  ،وع��ددا ً من رجال الداخلية ومسؤولي
دي��وان عام احملافظة ،بعض مناطق احملافظة
التي تضررت جراء األمطار الغزيرة التي هطلت
مساء أمس األول.

وأجرى اخلالد خالل اجلولة امليدانية اتصاالت
مباشرة مع اجلهات املعنية متهيدا ً إليجاد احللول
السريعة لها.
واستمع احملافظ إلى شكاوى بعض املواطنني
ووعدهم بإيجاد احللول املناسبة لها بالتنسيق
مع مختلف اجلهات ذات الشأن.

«ملست آسيا» يدعو لتفعيل أنشطة الفصول
االفتراضية حتقيق ًا لفرص تعليمية متقدمة

فرق قوة اإلطفاء أثناء إنقاذ أشخاص محتجزين في مركباتهم بسبب مياه األمطار

دعا املكتب اإلقليمي للمنظمة العلمية العاملية
للعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا) إلى تفعيل
أنشطة الفصول االفتراضية ملا حتققه من فرص
تعليمية وبحثية شاملة ومتقدمة .وأك��د املدير
اإلق��ل��ي��م��ي للمكتب وم��ق��ره دول���ة ال��ك��وي��ت داود
األحمد أم��س ،في كلمته خالل املؤمتر االفتراضي
العلمي الطالبي العربي (دور الطالب في املجال
التكنولوجي في ظل أزمة كورونا) إيجابية انخراط
الناشئة والشباب العربي في أنشطة برامجية
الكترونية على الصعد احمللية واالقليمية والدولية.
وقال األحمد :إن املؤمتر الذي مت تنظيمه عبر منصة

( )zoomشهد مشاركة  32طالبا وطالبة وعدد
م��ن الضيوف املتخصصني م��ن س��ت دول عربية
الستعراض مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية والبالغ
عددها  24مشروعا .وأوض��ح ان��ه تناول حلوال
وأفكارا متنوعة في اجلانب التكنولوجي والتفكير
في بدائل تقنية تساهم في إيجاد حلول عملية خالل
هذه األزمة العاملية.وأكد ان املؤمتر يسعى لتسليط
الضوء على أهم أفكار وإجنازات الطالب العرب في
املجال التكنولوجي في ظل أزمة كورونا العاملية
وع��رض مشاكلهم وإنشغاالتهم مستهدفا الفئة
العمرية من  20 – 12سنة.

