
6 أشخاص في »أبو احلصانية« »الداخلية«: ضبط مصنع خمور يديره 
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية، أن إحدى دوريات أمن مديرية محافظة “مبارك 
الكبير” التابعة لقطاع األم��ن العام ضبطت مصنعاً 
للخمور يديره 6 أشخاص )5 رجال وامرأة( في منطقة 

أبو احلصانية.
وذكرت أنه أثناء قيام دورية تابعة ملخفر أبو فطيرة 

مبهامها األمنية في منطقة أبو احلصانية شاهدت باصاً 
مقفالً يسير بطريقة غير طبيعية وعند الطلب من قائده 
التوقف، ترك املركبة والذ بالفرار وعند فتح باب املركبة 
مت مشاهدة أكياس س��وداء معبأة مب��واد يشتبه بأنها 
مسكرة ومبتابعة املشتبه به وجد أنه دخل مسكناً في 
نفس املنطقة وبعد اتخاذ اإلج���راءات القانونية متت 

املداهمة و اتضح أنه مصنع للخمور وعثر بداخله على 
براميل كبيرة مملوءة مبواد يشتبه بأنها مسكرة وقناني 
بها خمور معدة للبيع و6 أشخاص )خمسة رجال وامرأة 
( يديرون املصنع. ومتت مصادرة املضبوطات وحتويل 
املتهمني إل��ى جهات االخ��ت��ص��اص الت��خ��اذ اإلج���راءات 

القانونية الالزمة بحقهم.
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“شمال الراين وستفاليا” السفير جنيب البدر ورئيس وزراء والية 

سموه يعزي الرئيس اإلندونيسي بضحايا الفيضانات 

نائب األمير يستقبل
 الغامن واخلالد والصالح

استقبل سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، بقصر بيان صباح 
أم��س،  رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. 
كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد، 
سمو الشيخ صباح اخلالد، رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح.
من جهة أخرى، فقد بعث سمو نائب األمير 
وول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد، ببرقية 
تعزية إلى الرئيس جوكو وي��دودو رئيس 
جمهورية إندونيسيا الصديقة، عّبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء 
من العاصمة جاكرتا نتيجة هطول أمطار 
غزيرة عليها وأسفرت عن سقوط العديد من 

الضحايا واملصابني وتدمير للمرافق العامة 
واملمتلكات، سائالً سموه املولى تعالى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
وأن مي��ن على املصابني بسرعة الشفاء 
وال��ع��اف��ي��ة، وب���أن يتمكن امل��س��ؤول��ون في 
البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 
الطبيعية. كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

ق��ال األم��ني ال��ع��ام للمجلس الوطني 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون واآلداب ك��ام��ل 
ال��ع��ب��داجل��ل��ي��ل: إن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 
امل��ق��ت��رح��ات واألف���ك���ار ستتم بلورتها 
كبرامج لتنفيذها مستقبال ما بني الكويت 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة وف��ق��اً 

للقنوات الرسمية.
وأضاف العبداجلليل في بيان صحفي 
أمس،  أنه التقى السفيرة األمريكية لدى 
البالد إلينا رومانوسكي أول أمس، وبحثا 
أوج��ه وسبل التعاون الثقافي والفني 
املستدام، ومنها االهتمام بصناعة السينما 
واالس��ت��ف��ادة م��ن اخل��ب��رات وال��ت��اري��خ 
الطويل للواليات املتحدة ومؤسساتها 

العريقة في هذا احلقل املهم واملؤثر.
وأوضح أن ذلك يشمل محاولة تهيئة 
ال��ف��رص��ة ل��ل��ط��اق��ات ال��وط��ن��ي��ة لتقوية 

خبراتها وتنميتها ف��ي مجال اإلخ��راج 
السينمائي وفروعه كالصوت واملونتاج 
وغ��ي��ره��ا، إض��اف��ة إل��ى اغ��ت��ن��ام الفرصة 

ل��ل��ت��ع��اون االف��ت��راض��ي ف��ي ظ��ل جائحة 
ك��ورون��ا مب��ج��االت اإلن��ت��اج السينمائي 
واإلخ��راج وكسب اخلبرات في مجاالتها 
الواسعة دعماً ملا حققه املجلس من تقدم 

م��ن خ��الل مهرجان الكويت السينمائي 
ودعمه للطاقات الوطنية املميزة.

وذكر أن لقاءه مع السفيرة رومانوسكي 
تضمنت كذلك إمكانية استضافة الفرق 

املوسيقية املعروفة بعطاءاتها القيمة في 
هذا املجال، إضافة إلى التعاون الثنائي 
في مجال الفن التشكيلي كالرسم والنحت 

وغيره.
وب���نّي العبداجلليل أن ذل��ك يتم من 
خالل استقطاب فنانني من مدارس فنية 
مختلفة السيما املعاصرة منها لتواكب 
احلركة الفنية التشكيلية الكويتية التي 
حققت مكانتها منذ عقود من الزمن بفضل 
جهود الرواد ومن جاء من بعدهم إضافة 
إل��ى اجلهود ال��واع��دة ألكادميية الفنون 

واإلعالم في الهيئة العامة للشباب.
وأش��ار إلى أن السفيرة رومانوسكي 
ثمنت إص����دار ق��ان��ون ح��ق��وق امل��ؤل��ف 
واحلقوق املجاورة في الكويت، الفتاً إلى 
أن ما حتقق على أرض ال��واق��ع في هذا 
املجال يعتبر خطوة حضارية تتسق مع 
السمعة الثقافية للبالد في توفير بيئة 
قانونية حتمي اإلبداع واملبدعني في مجال 

الثقافة والفنون واآلداب .

املشترك التعاون  وسبل  أوجه  األميركية  السفيرة  مع  بحث 

 العبد اجلليل: تعاون فني ثقافي مع أميركا لدعم الطاقات الكويتية

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

ش��ارك��ت دول��ة الكويت ممثلة بسفيرها لدى 
جمهورية أملانيا االحتادية جنيب البدر في أعمال 
امللتقى الصحي العربي - األملاني ال� 13 الذي انعقد 

في والية شمال الراين وستفاليا غرب أملانيا.
وقال البدر في بيان ل� )كونا( أمس: إن مشاركته 
ف��ي امللتقى ساهمت ف��ي التعرف ع��ن كثب على 
اجلهود املبذولة والتدابير املتخذة من قبل أملانيا 
ملكافحة فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19(، 
خاصة أن أملانيا تعد في طليعة النماذج الصحية 
الدولية الرائدة التي متكنت من االحتواء والسيطرة 

على تفشي الفيروس.
وأض��اف أن امللتقى جسد كذلك فرصة لتبادل 
واستعراض اخلبرات حول اجلهود التي قامت بها 

دول عربية للحد من تفشي الوباء.
ووفق البيان، فإن امللتقى الصحي شمل عقد عدد 
من احللقات النقاشية بشأن تأثير وحتديات جائحة 

)كورونا( وتأثيرها على أنظمة الرعاية الصحية.
وشملت النقاشات التدريب على نقل املهارات 
الصحية وابتكارات الصناعة والتكنولوجيا الطبية 

وبناء املستشفيات الذكية وتعزيز التعاون العربي 
- األمل��ان��ي ف��ي صناعة األدوي���ة وخلق الشراكة 

الصحية بني النظام احلكومي واخلاص.
وعقد السفير ع��دداً من اللقاءات الثنائية مع 
مسؤولي بعض الشركات الصحية ال��رائ��دة في 
أملانيا وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الصحي 
املشترك، مشيراً إل��ى أن��ه مت ط��رح أب��رز اجلهود 
والتدابير التي اتخذتها دول��ة الكويت ملكافحة 

اجلائحة.
وألقى رئيس وزراء الوالية ارمني الشيت كلمة 
أكد خاللها سعيه لتعزيز آفاق التعاون بني الدول 
العربية ووالية )شمال الراين وستفاليا( في عدد 
من القطاعات منها الصحية والتعليمية، الفتاً إلى 

الدروس املستفادة من تفشي الوباء.
وتخلل امللتقى عقد السفراء العرب اجتماعاً 
ثنائياً مع رئيس وزراء الوالية وتركزت مداخلة 
السفير الكويتي على انفتاح دول��ة الكويت على 
تقوية عالقاتها مع أملانيا ومع الوالية ملا تتمتع به 

من قوة اقتصادية وصناعية.

البدر: أملانيا في طليعة النماذج الصحية الدولية الرائدة 

الكويت تشارك في أعمال امللتقى 
الصحي العربي- األملاني

الشمسية اخلاليا  أداء  على  الغبار  تأثير  عن  اختراع  براءة  ينال  »األبحاث« 
نال برنامج الطاقة املتجددة التابع 
ملركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، براءة اختراع 
ص���ادرة م��ن مكتب ب���راءات االخ��ت��راع 
والعالمات التجارية بالواليات املتحدة 
األمريكية عن موضوع قياس تأثير 
تراكم الغبار أو أي ملوثات أخرى على 

أداء اخلاليا الشمسية.
وقال املعهد في بيان صحفي أمس: 
إن براءة االختراع سجلت بأسماء فريق 
البحث وه��م الدكتور ف��راس الزعبي 
واملهندس عبدالله الكندري واملهندس 
عبدالوهاب العصفور الذين جنحوا في 
هذا االختراع الذي يعتبر تصميماً عملياً 
ومن��وذج��اً رياضياً ج��دي��داً مخصصاً 
ل��دراس��ة وق��ي��اس أث��ر ت��وزي��ع الغبار 

املنتظم وغير املنتظم مكانيا على أسطح 
اخلاليا الشمسية بدقة عالية.

وأض���اف أن ه��ذا االخ��ت��راع يتميز 
باستخدامه خللية شمسية واحدة يتم 
قياسها حتت ثالثة ظروف مختلفة على 
ثالث مراحل ضمن فترة زمنية قصيرة 
جداً، إذ تتعرض اخللية الشمسية كلياً 
ومباشرة لضوء الشمس في املرحلة 
األولى، ثم في املرحلة الثانية تتعرض 
للضوء من خالل زجاج شفاف نظيف، 
أما في املرحلة الثالثة فيتم تعريضها 
للضوء من خالل زجاج شفاف تعرض 
للغبار أو أي ملوث طبيعي، إذ يسمح 
بحركة اخللية الشمسية باجتاهني 
لقياس ال��ط��اق��ة املنتجة حت��ت نقاط 
مختلفة من الزجاج امللوث الذي يعتبر 

اخلاصية املميزة لهذا االختراع واألولى 
من نوعها.

وذك���ر أن ه���ذا االخ���ت���راع ال���ذي مت 
الكشف عنه كمنصة الختبار اخلاليا 
الكهروضوئية يعمل بجميع أنواعها 
وفي ظروف تلوث مختلفة مما يسمح 
ل��الخ��ت��راع مب��ج��م��وع��ة واس���ع���ة من 

التطبيقات احملتملة.
وبنّي أن هذا االختراع املقدم يساهم 
باكتشاف عيوب الوحدة الكهروضوئية 
احملتملة والناجمة عن تراكم الغبار 
غير املنتظم أو حتى الناجمة عن عدم 
التطابق ب��ني اخل��الي��ا الشمسية أي 

تكوين نقطة ساخنة.
وق��ال املعهد: إن االخ��ت��راع يساعد 
كذلك في تعزيز قرارات محطات الطاقة 

الكهروضوئية بخصوص تخطيطات 
تصميم ما قبل البناء وأعمال الصيانة 
لتحديد مواقع األوس��اخ غير املنتظمة 
بدرجة عالية من الدقة وتقدمي تنبؤات 
أفضل بتباين أداء املصنع بسبب توزيع 

األوساخ املوسمية.
ول��ف��ت إل���ى أن االخ���ت���راع يساهم 
كذلك بتحديد )ض���دورات( التنظيف 
ل��ل��خ��الي��ا ال��ك��ه��روض��وئ��ي��ة ب��دق��ة مما 
يخفض التكلفة ومراقبة خسائر إنتاج 
الطاقة بسبب التلوث وزيادة على ذلك 
ميكن لالختراع أيضا أن يساعد في 
دراس��ة تأثير تقنيات معاجلة سطح 
ال��زج��اج الكهروضوئية على أمن��اط 
تراكم األوساخ )أي الطالءات املضادة 

لالنعكاس والتلوث(.

alwasat.com.kw

نائب األمير يستقبل أنس الصالح

كامل العبداجلليل مع السفيرة األمريكية
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تتمات

النفيسي والوسمي
مبا تضمنته من تصور بشأن اإلجراءات 
اخل��م��س��ة ال���الزم���ة وال��ع��اج��ل��ة وآل��ي��ات 
تنفيذها. متمنني لسموه التوفيق وللكويت 

األمن والرخاء.
وجاء في الوثيقة: إنطالقاً من املسؤولية 
التاريخية والواجب األخالقي والوطني 
وحتمية جتسيد وح��دة الصف الكويتي، 
وت��ع��ب��ي��راً ع��ن ال��ه��دف ال��س��ام��ي للشعب 
الكويتي ولنقل رسالتنا هذه إلى أجيالنا 
القادمة، فإننا نعلن عن موقف صريح 
وثابت بأن اإلصالح احلقيقي واحملتوم ال 
ميكن أن يكون واقعاً منتجاً ما لم يستبق 
فعلية وواضحة ملظاهر اخللل والقائمني 
عليها وتفادي حدوثها مجدداً، األمر الذي 

يوجد حتقيق املتطلبات التالية:
1 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات 
صالحيات واسعة، تعلن برنامجها على 
الشعب الكويتي ف��ي م��ح��ارب��ة الفساد 
ومحاسبة القائمني عليه، تكريساً ملبادئ 
اإلصالح السياسي واالقتصادي واإلداري، 
وتعمل وفق جدول زمني محدد على إيجاد 
البدائل لهيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية 
اإلداري��ة والسيادية وإع��ادة بنائها وفق 
متطلبات الشفافية والرقابة واحملاسبة 
ال��ف��اع��ل��ة وم���ن ش��خ��ص��ي��ات متخصصة 

ونزيهة.
2 - تفويض حكومة اإلنقاذ الوطني 
لالستعانة باجلهات واملؤسسات واملكاتب 
العاملية املستقلة لبحث مظاهر وأسباب 
ونتائج اخللل والقصور والشبهات في 

مرافق الدولة املعنية عن مظنة االشتراك 
أو اإله��م��ال بأعمال محل البحث وتتبع 
خطواتها وحتديد املتورطني فيها متهيدا 
لتطبيق إج����راءات املالحقة واحملاسبة 
عليها، ووض��ع النظم وأص��ول املعيارية 
التي تكفل فعالية وس��الم��ة املؤسسات 
الوطنية اجل��دي��دة، وإب��ع��اد املؤسسات 
إل���ى منظمة ال���ت���ورط ف��ي م��ش��روع��ات 
الفساد السابقة متهيدا لعزل املتسببني 

ومحاسبتهم.
3 - التوافق الوطني على نظام انتخابي 
انتقالي يعكس التمثيل الشعبي احلقيقي 
وسالمة العملية االنتخابية وشفافيتها 
وم��ن��ع التأثير أو ال��ت��دخ��ل ف��ي خ��ي��ارات 

الشعب بشكل مباشر أو غير مباشرة.
4 - إقرار استراتيجية الدولة الوطنية 

لدميومة مختلف موارد ثرواتها الطبيعية 
واملالية واخلدماتية عبر التقييم الفعلي 
ألص����ول ال���دول���ة وم��دخ��رات��ه��ا وح��ج��م 
استثماراتها وأوج���ه إدارت��ه��ا وسالمة 
طرق صرفها في ظل التحويالت العاملية 
السياسية واالقتصادية والوقوف على 
حقيقة امل��رك��ز امل��ال��ي للدولة م��ن 1991 
وحتى تاريخه. 5 -  إعادة تشكيل السلطة 
القضائية ومؤسساتها العاملة وأجهزتها 
ومحاكمها وإج��راءات التقاضي فيها وفق 
املعايير النمطية العاملية للعمل القضائي 
وتكريس املسؤولية عن احملاسبة للعاملني 
في هذه األجهزة احلساسة ضمانا للعدالة 
واحل��ي��اد. 6 -  احملافظة على استقرار 
املجتمع والدولة بإجناز إج��راءات فورية 
وعاجلة إلغالق ملف املالحقات والسجناء 

السياسيني وعقد مؤمتر عاجل لإلصالح 
الوطني.

خادم احلرمني الشريفني
إلى اتفاق ع��ادل وشامل. وأك��د أن إيران 
ت��واص��ل اس��ت��ه��داف اململكة ب��ال��ص��واري��خ 
البالستية والطائرات املسيرة. وتابع: ال بد 
من حل شامل وموقف دول��ي ح��ازم يضمن 
معاجلة ج��ذري��ة لسعي النظام اإلي��ران��ي 
للحصول ع��ل��ى أس��ل��ح��ة ال��دم��ار الشامل 
وت��دخ��الت��ه ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية للدول 
األخرى ورعايته لإلرهاب. وأكد أن اململكة 
لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن 
تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد 

كامل سيادته واستقالله.

خروج املعارض
أن “اإلعالن العام عن احلالة الصحية 
للسيد نافالني يتم باالتفاق معه هو 
وزوجته”. وك��ان نافالني شكر يوم 
السبت امل��اض��ي عبر موقع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي إن��س��ت��ج��رام، “األطباء 

الرائعني” باملستشفى.
وك��ت��ب ن��اف��ال��ن��ي: “حولتوني من 
ش��خ��ص ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة تقنيا إل��ى 
شخص لديه كل الفرص ليصبح مجددا 
جزءا من حياة رفيعة املستوى للمجتمع 
احلديث”، مضيفا أن��ه أصبح شخصاً 
ق��ادراً على استخدام إنستجرام مجدداً 
ب��س��رع��ة “بدون أن يفكر أي���ن يضع 

الرابط”.

تتمات


