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رئيس األركان بحث مع سفيرة فرنسا املواضيع املشتركة

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يتوسط السفيرة الفرنسية والفريق عبد الله النواف

عقد صباح أمس االجتماع التنسيقي
بني اجلانب الكويتي و الفرنسي والذي
ترأسه رئيس األرك���ان العامة للجيش
ال��ف��ري��ق ال��رك��ن محمد خ��ال��د اخل��ض��ر و

جانب من االجتماع التنسيقي

سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى
البالد ماري ماسدوبوي برئاسة األركان
العامة للجيش
ح��ي��ث مت���ت م��ن��اق��ش��ة أه����م األم����ور

واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك املتعلقة
بالتعاون العسكري ،كما أك��د رئيس
األرك���ان على أن مثل ه��ذه االجتماعات
ت��س��اه��م ف��ي ت��ط��وي��ر امل��ف��اه��ي��م وت��ب��ادل

اخلبرات بني اجلانبني .
وحضر اإلجتماع سعادة نائب رئيس
األرك���ان العامة للجيش الفريق الركن
عبدالله النواف وآمر القوة البحرية اللواء

ال��رك��ن بحري خالد الكندري ومعاون
رئيس األرك��ان العامة لهيئة العمليات
واخلطط ال��ل��واء الركن محمد الكندري
وامللحق العسكري جلمهورية فرنسا

رفعت حمولة  80م 3من اخلضروات والفواكه وحتررت  40مخالفة

بلدية «الفروانية» تواصل حمالتها على األسواق العشوائية واملقاهي واحملال التجارية
أعلنت إدارة العالقات العامة
في بلدية الكويت عن قيام إدارة
النظافة العامة وإشغاالت الطرق
بفرع بلدية محافظة الفروانية
بتنفيذ ج��والت ميدانية على عدد
من األس��واق العشوائية واحملالت
التجارية واملقاهي مبناطق جليب
الشيوخ و احلساوي والفروانية
وخ��ي��ط��ان إلزال����ة ك��ل م��ا يشوه
املنظر ال��ع��ام ل�لإرت��ق��اء مبستوى
النظافة باحملافظة  .وأوضح مدير
إدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق بفرع بلدية احملافظة سعد
سالم اخلرينج بأن جميع املراكز
التابعة للمحافظة تواصل تكثيف
اجل���والت امليدانية إلزال���ة ك��ل ما
ي��ش��وه امل��ن��ظ��ر ال��ع��ام باحملافظة
مشيرا في هذا اخلصوص إلى أن
احل��م�لات امليدانية التي نفذتها
النوبة “ج” مبركز نظافة اجلليب
ع��ل��ى األس�����واق ال��ع��ش��وائ��ي��ة قد
أسفرت عن رفع ومصادرة حمولة
80م 3من اخلضروات والفواكه
واملواد الغذائية واألثاث املستعمل
إل��ى ج��ان��ب حت��ري��ر  20مخالفة
باالضافة إل��ى تنظيف املوقع من

املخلفات ورفع حمولة 230م 3من
املخلفات والنفايات الناجتة عن
األسواق بعد رفع البضائع منها.
وأش��ار اخلرينج إلى أن النوبة
“ب” بقسم متابعة مخالفات
إشغاالت الطرق قامت بتحرير 20
مخالفة إشغال طريق واستغالل
مساحة.
وأك��د اخلرينج على أن الهدف
من اجلوالت القضاء على الظواهر
السلبية مبختلف املناطق التي
تشكل تعديا ً صريحا ً على املمتلكات
العامة للدولة أو املتمثلة مبخالفات
قانون النظافة العامة وإشغاالت
الطرق  ،م��ؤك��دا ً على أن اجل��والت
مستمرة للقضاء على تلك الظواهر
السلبية التى باتت تؤرق اجلميع
فضال عن رصد املخالفني وإتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم.
ودع��ت إدارة العالقات العامة
اجل��م��ه��ور ال��ت��ع��اون م��ع األج��ه��زة
الرقابية من خالل تصوير أي شيء
سلبي يتعلق بالبلدية وإرساله
ع��ب��ر ح��س��اب ال��ب��ل��دي��ة مب��واق��ع
التواصل االجتماعي @kuwmun
وسيتم التعامل معه على الفور.

جانب من احلملة

مصادرة بعض املخالفات

الصديقة لدى البالد العقيد الركن طيار
باتريك بيكييه وع��دد من كبار الضباط
وعدد من املختصني بالتعاون العسكري
لكال اجلانبني .

األرصاد :طقس البالد شديد
احلرارة نهار ًا ورياح مثيرة للغبار
توقعت إدارة األرص��اد اجلوية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��أث��ر ال���ب�ل�اد خ�لال
ال��س��اع��ات ال��ـ  72املقبلة بطقس
شديد احلرارة نهارا ويصبح ليال
حارا إلى حار نسبيا في آخره مع
نشاط للرياح الشمالية الغربية
في بعض الفترات مما يؤدي إلثارة
الغبار وانخفاض الرؤية األفقية
في بعض املناطق خصوصا خالل
ساعات النهار.
وق���ال رئ��ي��س قسم التنبؤات
البحرية في اإلدارة ياسر البلوشي
لـ (كونا) إن البالد تتأثر بوجود
انحدار في الضغط واحل��رارة مما
يؤدي إلى نشاط في الرياح املثيرة
للغبار أحيانا مع امتداد منخفض
الهند املوسمي.
وأض��اف البلوشي أن الطقس
نهار اليوم اجلمعة يكون مغبرا
وشديد احلرارة والرياح شمالية
غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة
تتراوح ما بني  20و  60كيلومترا
ف��ي ال��س��اع��ة ودرج����ات احل���رارة
العظمى املتوقعة ما بني  47و 49
درجة مئوية ويكون البحر معتدال
إلى عالي املوج ما بني  3و  6أقدام.
ول��ف��ت إل����ى أن ال��ط��ق��س في

الليل يكون حارا إلى حار نسبيا
ويترسب الغبار تدريجيا والرياح
شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة
السرعة ما بني  15و  45كيلومترا
ف��ي ال��س��اع��ة ودرج����ة احل����رارة
الصغرى املتوقعة ما بني  30و 32
درجة مئوية والبحر يكون معتدال
إلى عالي املوج ما بني  3و  6أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار
يوم السبت يكون شديد احلرارة
والرياح شمالية غربية معتدلة
إلى نشيطة السرعة ما بني  20و
 40كيلومترا في الساعة مثيرة
للغبار ودرجات احلرارة العظمى
املتوقعة ما بني  46و  48درجة
مئوية والبحر يكون معتدال إلى
عالي املوج ما بني  2و  6أقدام.
وأش����ار إل���ى أن ال��ط��ق��س ليل
السبت يكون حارا إلى حار نسبيا
والرياح شمالية غربية معتدلة
السرعة تنشط على فترات ما بني
 20و  40كيلومترا ف��ي الساعة
ودرج������ة احل�������رارة ال��ص��غ��رى
املتوقعة م��ا ب�ين  29و 32درج��ة
مئوية والبحر يكون خفيفا إلى
معتدل املوج يعلو أحيانا ما بني 2
و  6أقدام.

