
األرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة حتى األحد املقبل
توقعت إدارة األرص��اد اجلوية الكويتية تأثر البالد 
بتقدم امتداد مرتفع جوي مساء أمس، يجلب معه كتلة 
هوائية ب��اردة وجافة ما ي��ؤدي إل��ى نشاط في الرياح 
الشمالية الغربية خصوصاً على املناطق الساحلية 
وانخفاض ملحوظ في درجات احلرارة حتى يوم األحد 

املقبل.
وق��ال مراقب التنبؤات اجلوية ب��اإلدارة عبدالعزيز 
القراوي ل� )كونا(: إن الطقس سيكون مائاًل للبرودة 
نهاراً، إذ تتراوح درجات احلرارة العظمى املتوقعة بني 
15 و18 درجة مئوية، شديد البرودة ليالً، إذ تتراوح 

درج��ة احل���رارة الصغرى املتوقعة ب��ني درج��ت��ني و5 
درجات مئوية. ولفت إلى ظهور بعض السحب املتفرقة 
وفرص لتكون الصقيع على بعض املناطق يومي اجلمعة 
والسبت املقبلني، مبيناً أن درج��ات احل���رارة ستعود 

لالعتدال اعتباراً من يوم االثنني املقبل.
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سموه هنأ رئيس إفريقيا الوسطى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة 

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد والصالح

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، بقصر بيان صباح اليوم سمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه، رئيس مجلس األمة 
م���رزوق ال��غ��امن. واستقبل س��م��وه، سمو 

الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه، نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.
من جهة أخرى، فقد بعث صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد، ببرقية 
تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س ف��اوس��ت��ني أرك���اجن 
تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية 

إفريقيا الوسطى لفترة رئاسية جديدة، 
متمنياً سموه لفخامته كل التوفيق والسداد 
وم��وف��ور الصحة وال��ع��اف��ي��ة وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من 

التطور والنماء.

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاوستني 
أرك��اجن تواديرا رئيس جمهورية، إفريقيا 
الوسطى الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة إع���ادة انتخابه رئيسا 

جلمهورية إفريقيا الوسطى لفترة رئاسية 
جديدة، متمنياً سموه لفخامته كل التوفيق 

والسداد.
كما بعث سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل أنس الصالح

ق����ررت احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة أم��س 
األرب����ع����اء، ت��أج��ي��ل ال��ن��ظ��ر ب��ال��ط��ع��ون 
االنتخابية إلى جلسة 31 يناير اجلاري 
حتى ت��واف��ي وزارة الداخلية احملكمة 
ببيان مفصل بأسماء املرشحني النتخابات 
مجلس األمة 2020 في الدوائر االنتخابية 
األول���ى وال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة وال��راب��ع��ة 
وعدد الناخبني املقيدين فيها من واقع ما 
لدى ال��وزارة من سجالت وأوراق وعدد 

املقترعني في الدائرة.
كما ق��ررت احملكمة موافاتها بالنسبة 
املئوية لعدد الذين أدل��وا بأصواتهم من 

مجموع عدد الناخبني وعدد األصوات التي 
حصل عليها كل مرشح في كل جلنة من 
جلان الدائرة وعدد األص��وات الصحيحة 
وعدد األص��وات الباطلة وماأسفرت عنه 
نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع 
املرشحني وأسماء الفائزين في االنتخابات 
في هذه الدائرة ومجموع األص��وات التي 

حصلوا عليها وفقا للنتائج املعلنة.
وق���ررت احملكمة ال��دس��ت��وري��ة أيضا 
موافاتها بصور من جميع احملاضر التي 
تلقتها وزارة الداخلية من جلان الدائرة 

االنتخابية املشار إليها.

كما قررت )الدستورية( التأجيل إلى 
جلسة األول من فبراير املقبل حتى توافي 
وزارة الداخلية احملكمة ببيان مفصل 
بأسماء املرشحني في الدائرة االنتخابية 
اخلامسة النتخابات مجلس األمة 2020 
وع��دد الناخبني املقيدين فيها والنسبة 
املئوية لعدد الذين أدل��وا بأصواتهم من 
مجموع عدد الناخبني وعدد األصوات التي 
حصل عليها كل مرشح في كل جلنة من 
جلان الدائرة وعدد األص��وات الصحيحة 
وع���دد األص����وات الباطلة وم��ا أسفرت 
عنه نتيجة ال��ف��رز التجميعي بالنسبة 

للمرشحني.
وق���ررت احملكمة ال��دس��ت��وري��ة كذلك 
موافاتها بأسماء الفائزين في االنتخابات 
في هذه الدائرة ومجموع األص��وات التي 

حصلوا عليها وفقا للنتائج املعلنة.
كما قررت احملكمة موافاتها بصور من 
جميع احملاضر التي تلقتها وزارة الداخلية 

من جلان الدائرة االنتخابية املشار إليها.
وكانت احملكمة الدستورية قد أعلنت 
في العاشر من شهر يناير اجلاري حتديد 
جلسة أم���س األرب���ع���اء لنظر الطعون 
االنتخابية في الدوائر االنتخابية اخلمس.

»الدستورية« تؤجل نظر طعون الدوائر االنتخابية
31 اجلاري و1 فبراير  إلى جلستي 

ولي العهد يستقبل  الغامن واخلالد 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
بقصر بيان صباح أم��س، رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن. كما استقبل سمو ولي العهد، سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

أعلنت بلدية الكويت بدء توزيع إذونات البناء 
اخلاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة 
املطالع ومشروع ضاحية جنوب عبدالله املبارك 
بتاريخ 14 مارس املقبل عبر املنصة االلكترونية 

التابعة للبلدية.
وق��ال مدير ع��ام البلدية أحمد املنفوحي في 
بيان صحفي أم��س: إن وزي��رة األشغال العامة 
وزي��رة ال��دول��ة لشؤون البلدية الدكتورة رنا 
الفارس وجهت بعد اجتماع اللجنة اإلسكانية 
في مجلس األمة، وبعد استالم البلدية مخاطبات 
وزارة الكهرباء واملاء واملؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بشأن مواعيد إيصال التيار الكهربائي 

للقسائم السكنية للبدء بتوزيع اذونات البناء.

وأك��د املنفوحي اهتمام البلدية بتسريع آلية 
إص��دار أذون��ات البناء إلكترونياً، بغية توفير 
الوقت واجلهد للمواطنني، مشيراً إلى أن املواعيد 
املخصصة إلصدار إذونات البناء جاءت مبنتصف 
شهر مارس 2021 كي يتسنى للمواطنني البدء 
في أعمال البناء بالتزامن مع مواعيد إيصال التيار 

الكهربائي للمدن اإلسكانية.
وذكر أن عملية توزيع أذونات البناء ستكون 
للمواطنني مستوفي املتطلبات الذين سبق أن 
استخرجوا شهادات )ملن يهمه األمر( من املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، إذ سيتاح لهم استخراج 
إذن البناء عبر املنصة اإللكترونية ومن ثم بدء 

اجراءات البناء لوحداتهم السكنية في املنطقتني.

املنفوحي: اهتمام كبير بتسريع آلية إصدارها إلكترونيًا 

البلدية: أذونات البناء ملشروعي »املطالع« 
14 مارس املقبل و»جنوب عبدالله املبارك« 

م. أحمد املنفوحي

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

وزير اخلارجية يتلقى 
اتصااًل هاتفيًا

 من األمني العام 
للجامعة العربية

تلقى وزير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد، اتصاالً هاتفياً ظهر أمس األربعاء 
من األمني العام جلامعة ال��دول العربية أحمد 
أبوالغيط تناول مجمل االستحقاقات القادمة 
جلامعة الدول العربية وأبرز التطورات التي 
تشهدها املنطقة واملستجدات على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي. 1119 شكوى في ديسمبر املاضي بلدية الكويت تلقت 
كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم 
الطوارئ اخلط الساخن “139” مبراقبة 
النقليات بإدارة اخلدمات العامة و خدمة 
“ 24727732 “ وات��س��اب الشكاوى 
1119 شكوى م��ن جميع احملافظات، 
وذل��ك من خ��الل إحصائية ص��ادرة من 
إدارة اخلدمات العامة عن شهر ديسمبر 

املاضي.
 وأوضحت البلدية ب��أن أعلى معدل 
للشكاوى كان في محافظة مبارك الكبير 
259 شكوى تلتها محافظة األحمدي 
246، وج���اءت محافظة اجل��ه��راء في 
الترتيب الثالث ملعدل الشكاوى ب�� 208 
شكوى، فيما جاءت محافظة الفروانية 
في املركز الرابع ب�� 146 شكوى، وجاءت 
محافظة العاصمة في الترتيب اخلامس 
ب� 137، فيما حلت محافظة حولي في 
الترتيب األخير ب��� 123 شكوى، فضالً 
عن استقبال ما يقارب من 50 اتصال 

يومي أغلبها استفسارات. 
وأش�����ارت ال��ب��ل��دي��ة إل���ى أن جميع 
الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة 
الواتساب وخدمة اخلط الساخن “139” 
من قسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 

يتم إدخالها في جهاز احلاسب اآللي 
ومتابعتها من قبل موظفي اخلط الساخن 
بعد حتويلها إلى جهات االختصاص في 

البلدية طبقا للمحافظات.
 وأضافت بأن النوبات الثالثة ) أ-
ب-ج( بقسم ال��ط��وارئ التابع إلدارة 
اخلدمات العامة يعملون على مدار 24 
ساعة في التعامل مع الشكاوى املتلقاه 
عبر خ��دم��ة ال��وات��س��اب وخ��دم��ة اخلط 
الساخن، الفتة إلى إن موظفي النوبات 
ال يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات 
املعنية بأفرع البلدية باحملافظات بل 
يقومون مبتابعتها حتى يتم التأكد من 
اإلج����راءات التي مت اتخاذها م��ن أجل 
ال��ت��واص��ل م��ع الشاكي وإط��الع��ه على 
تلك اإلج����راءات. وتابعت ب��أن خدمة 
الواتساب و اخلط الساخن حلقة وصل 
بني جهاز البلدية واجلمهور ملساعدتهم 
ف��ي ك��اف��ة امل���ج���االت ال��ت��ي ت��ق��ع ضمن 
اختصاصاتهم. ولفتت إلى أنه في حال 
وج���ود احل���االت ال��ط��ارئ��ة ف��ي مختلف 
احملافظات التي تستوجب احلل الفوري 
فإنه يتم حتريك آليات ومعدات للعمل 

على حلها فوراً.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

احصائية الشكاوى في ديسمبر املاضي

54 مخالفة  بلدية »األحمدي« حترر 
نظافة عامة وإشغاالت طرق 

أعلنت إدارة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ف��ي بلدية 
الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال��ط��رق بفرع بلدية محافظة األح��م��دي تنفيذ 
جوالت ميدانية شاملة مبنطقة الوفره الزراعية 
واخلطوط السريعة، والتي أسفرت عن حترير 
54 مخالفة نظافة عامة وإشغاالت طرق، فضالً 
عن رفع بقاله 19 متنقلة في اجلليعه وبنيدر إلى 
جانب تنظيف شواطئ خيران وصباح األحمد 
البحرية ورف��ع ك��ل م��ا يشوه املنظر اجلمالي 
للمحافظة م��ن خ��الل رف��ع ال��س��ي��ارات املهمله 

والسكراب.
وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية احملافظة فيصل العتيبي، 
بأن الهدف من احلمالت التفتيشية املكثفة رصد 
املخالفني وإت��خ��اذ كافة االج���راءات القانونية 
بحقهم، الف��ت��اً إل��ى أن الفريق الرقابي ب��إدارة 
النظافة العامة يولي اهتماماً بالغاً من أجل إظهار 
املناطق التي تقع حتت مسئوليته بأزهى صوره 

لها من خ��الل اجل��والت امليدانية ال��دوري��ة التي 
يقوم بتنفيذها ، للقضاء علي كل ما يشوه املنظر 

العام للحفاظ على الوجه احلضاري للمحافظة. 
وأك���د العتيبي على أن احل��م��الت امليدانية 
تضمنت رف��ع املخيمات املخالفة والسيارات 
املهمله والسكراب ورفع البقاالت املتنقله، مشيراً 
ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص إل��ى أن احل��م��الت أسفرت 
عن حترير 54 مخالفة نظافة عامة وإشغاالت 
طريق وإزالة 38 مخيم مخالف ورفع 42 سيارة 
مهمله وسكراب فضال عن رفع 19 بقالة متنقلة 
من منطقتي اجلليعة وبنيدر إلى جانب تنظيف 
شواطئ خيران وصباح األحمد البحرية، موضحاً 

بأنه مت استخدام عددا من اآلليات و 50 نساف.
 وأش��ار إل��ى تواصل اجل��والت امليدانية من 
قبل الفريق الرقابي ب���إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق ، مبينا في هذا اخلصوص عدم 
تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة االجراءات 

القانونية ضد املخالفني للوائح وأنظمة البلدية.


