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احملكمة الدستورية أجلت نظرها  وطالبت »الداخلية« ببيانات وسجالت

31 اجلاري »الطعون االنتخابية« إلى 

وزي���ر خ��ارج��ي��ة ال���والي���ات املتحدة 
ال��ذي رشحه الرئيس ج��و ب��اي��دن وهو 
أنتوني بلينكن، وقبل أن يستلم منصبه، 
ص��رح ببقاء ال��ق��دس احملتلة عاصمة 
للكيان الصهيوني ، ه��ذا ع��ط��اء م��ن ال 
ميلك ملن ال يستحق ، بداية عهده كفر .. 
ستبقي القدس عربية إسالمية رغم أنف 

الصهاينة الغاصبني .

بني السطور

قررت احملكمة الدستورية أمس تأجيل النظر بالطعون 
االنتخابية إلى جلسة 31 يناير اجلاري حتى توافي وزارة 
الداخلية احملكمة ببيان مفصل بأسماء املرشحني النتخابات 
مجلس األمة 2020 في الدوائر االنتخابية األولى والثانية 
والثالثة والرابعة وعدد الناخبني املقيدين فيها من واقع ما 

لدى الوزارة من سجالت وأوراق وعدد املقترعني في الدائرة.
كما ق���ررت احملكمة موافاتها بالنسبة املئوية لعدد 
الذين أدل��وا بأصواتهم من مجموع ع��دد الناخبني وعدد 
األصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل جلنة من جلان 
الدائرة وعدد األصوات الصحيحة وعدد األصوات الباطلة 
وماأسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع 
املرشحني وأسماء الفائزين في االنتخابات في هذه الدائرة 

ومجموع األصوات التي حصلوا عليها وفقا للنتائج املعلنة.
وق��ررت احملكمة الدستورية أيضا موافاتها بصور من 
جميع احملاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من جلان الدائرة 
االنتخابية املشار إليها، كما قررت التأجيل إلى جلسة األول 
من فبراير املقبل حتى توافي وزارة الداخلية احملكمة ببيان 

مفصل بأسماء املرشحني.

جماعيًا  ترتفع  البورصة  م��ؤش��رات 
لثاني جلسة على التوالي
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ملشروعي  ال��ب��ن��اء  أذون�����ات  ال��ب��ل��دي��ة: 
»امل�������ط�������الع«  و»ج������ن������وب ع���ب���دال���ل���ه 

14 مارس املقبل املبارك« 
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ت���ون���س: م���واج���ه���ات ب���ني م��ت��ظ��اه��ري��ن 
واألمن بالعاصمة

بايدن: إنه يوم جديد في أميركا

استهل الرئيس األميركي املنتخب 
ج���و ب���اي���دن ف��ع��ال��ي��ات تنصيبه 
بحضوره مع ن��واب من الكونغرس 
قداسا في كنيسة بواشنطن، مغردا 

بعدها » إنه يوم جديد في أميركا«.
من جانبه ودع الرئيس األميركي 

املنتهية واليته دونالد ترامب البيت 
األبيض للمرة األخيرة، حيث تسلم 
السلطة رسمًيا الرئيس األميركي 

املنتخب جو بايدن.
و غ��ادر ترمب البيت األبيض من 
احلديقة اجلنوبية، حيث ستنقله 

ال��ط��ائ��رة ال��رئ��اس��ي��ة م��ن واشنطن 
إل��ى ف��ل��وري��دا. وب��دأ البيت األبيض 
التحضيرات حلفل تنصيب الرئيس 
األميركي املنتخب جو بايدن، وجرت 
االستعدادات في ظل إجراءات أمنية 
مكثفة، ت��خ��وًف��ا م��ن ت��ك��رار أع��م��ال 

الشغب التي شهدتها واشنطن في 
6 يناير، بعد اقتحام أنصار ترامب 
للكونغرس، احتجاًجا على فوز 

بايدن باالنتخابات الرئاسية.

4 سنوات رائعة جداً حققنا فيها الكثير ترامب قبل املغادرة: 
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انفجار ضخم وسط العاصمة اإلسبانية مدريد

3 طوابق مببنى لرعاية املسنني االنفجار دمر 

»السكنية«: بدء املقابالت الشخصية 
لتسكني الشواغر الوظيفية

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات وزي��ر 
ال��دول��ة لشؤون اإلس��ك��ان ووزي��ر 
اخل��دم��ات د.عبدالله معرفي في 
تسكني ال��ش��واغ��ر الوظيفية في 
املؤسسة بكوادر وطنية وحتقيق 
معايير الشفافية وال��ع��دال��ة في 
امل���ق���اب���الت ال��ش��خ��ص��ي��ة، ب���دأت 
امل��ؤس��س��ة األس���ب���وع اجل����اري 
مقابلة املرشحني الذين اجتازوا 
االختبارات التخصصية للوظائف 
امل��ت��ق��دم ل��ه��ا ف��ي 8 تخصصات 

مختلفة. وأش��رف الوزير معرفي 
على سير املقابالت واإلج���راءات 
املتبعة من خالل اللجنة املختصة 
بالتعيينات والتي من املقرر أن 
تستمر في أعمالها حتى 21 يناير 
اجلاري . وستعقد املؤسسة يوميا 
30 مقابلة شخصية مع املرشحني 
للوظائف املعلنة من الذين اجتازوا 
االختبارات التخصصية املقررة 
وفًقا لتقييم كل مرشح على منوذج 

التقييم املعتمد.

100 كيلومتر  »األشغال«: فرش 
من األسفلت خالل أسبوع

أعلنت وزارة األشغال العامة الكويتية فرش أسفلت 
مبساحة إجمالية بلغت 99792 مترا مربعا من األسفلت 
في سبعة مواقع مبختلف مناطق البالد وذل��ك خالل 

الفترة من 13 حتى 19 يناير اجلاري.
وق��ال��ت ال���وزارة ف��ي بيان صحفي ام��س إنها نفذت 
عمليات فرش األسفلت في سبعة مواقع هي الرميثية 
والصباحية والعدان واجلهراء القدمية وضاحية صباح 
السالم وضاحية حطني عالوة على الشريط الساحلي 
)طريق 209( باستخدام 378 آلية وسيارة فرش أسفلت.

ق����ال ال��ت��ل��ف��زي��ون 
اإلس��ب��ان��ي ال��رس��م��ي 
أمس إن انفجارا قويا 
وق��ع ف��ي أح��د املباني 
وس������ط ال��ع��اص��م��ة 

)مدريد(.
وأضاف أن االنفجار 
دم��ر الطوابق الثالثة 
العليا في مبنى مجاور 
ل��دار لرعاية املسنني 
الفتا إلى ان أسبابه ما 

زالت مجهولة.
وأوضح انه لم ترد 
أنباء عن وقوع ضحايا 
في الوقت الذي طلبت 
ف��ي��ه ق����وات احل��م��اي��ة 
املدنية م��ن املواطنني 
عبر حسابها الرسمي 
ع��ل��ى م��ن��ص��ة تويتر 
جتنب املنطقة وإخالء 
الشوارع لتسهيل مرور 

خدمات الطوارئ.

مصر وقطر تستئنفان 
عالقاتهما الدبلوماسية رسميًا

اع��ل��ن��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
املصرية أمس استئناف العالقات 
الدبلوماسية بينها وب��ني دولة 

قطر.
وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة املصرية 
في بيان لها« اتصاال باخلطوات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي اط�����ار تنفيذ 
االلتزامات املتبادلة الواردة ببيان 
قمة العال تبادلت جمهورية مصر 

العربية ودول���ة قطر مذكرتني 
رسميتني حيث اتفقت الدولتان 
مبوجبهما على استئناف العالقات 

الدبلوماسية بينهما«.
وكانت مصر اعلنت في وقت 
س��اب��ق رف��ع احل��ظ��ر اجل��و ال��ذي 
ف��رض��ت��ه ع��ل��ى رح���الت ش��رك��ات 
الطيران القطرية الى البالد وفتح 

املجال املصري امامها.  

»القوى العاملة«: »دبلوم وما 
فوق« شرط لتحويل اإلقامة

اشترطت الهيئة العامة للقوى العاملة على جميع 
العاملني في القطاع األهلي احلاصلني على مؤهالت علمية 
من مستوى دبلوم وما فوق باعتماد مؤهلهم العلمي قبل 

حتويل اإلقامة.
وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه، لتقدمي 
اخلدمات العمالية وخصوصاً خدمة حتويل العمالة، 
يجب تقدمي معاملة اعتماد مؤهل علمي عن طريق خدمة 
أسهل للمؤهالت العلمية )دب��ل��وم وم��ا ف��وق( جلميع 

العاملني في القطاع األهلي.
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