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عقد صباح أمس االجتماع التنسيقي 
بني اجلانب الكويتي و الفرنسي والذي 
ترأسه رئيس األركـــان العامة للجيش 
الــفــريــق الــركــن محمد خــالــد اخلــضــر و 

سفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى 
البالد ماري ماسدوبوي برئاسة األركان 

العامة للجيش   
ــث متـــت مــنــاقــشــة أهــــم األمــــور  ــي ح

واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك املتعلقة 
بالتعاون العسكري، كما أكــد رئيس 
األركـــان على أن مثل هــذه االجتماعات 
ــي تــطــويــر املــفــاهــيــم وتــبــادل  تــســاهــم ف

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

الــركــن بحري خالد الكندري ومعاون 
ــان العامة لهيئة العمليات  رئيس األرك
واخلطط الــلــواء الركن محمد الكندري 
وامللحق العسكري جلمهورية فرنسا 

الصديقة لدى البالد العقيد الركن طيار 
باتريك بيكييه وعــدد من كبار الضباط 
وعدد من املختصني بالتعاون العسكري 

لكال اجلانبني . 

توقعت إدارة األرصــاد اجلوية 
الــكــويــتــيــة تــأثــر الـــبـــالد خــالل 
ـــ 72 املقبلة بطقس  الــســاعــات ال
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.
وقـــال رئــيــس قسم التنبؤات 
البحرية في اإلدارة ياسر البلوشي 
لـ )كونا( إن البالد تتأثر بوجود 
انحدار في الضغط واحلــرارة مما 
يؤدي إلى نشاط في الرياح املثيرة 
للغبار أحيانا مع امتداد منخفض 

الهند املوسمي.
ــاف البلوشي أن الطقس  وأض
نهار اليوم اجلمعة يكون مغبرا 
وشديد احلرارة والرياح شمالية 
غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة 
تتراوح ما بني 20 و 60 كيلومترا 
فــي الــســاعــة ودرجــــات احلـــرارة 
العظمى املتوقعة ما بني 47 و 49 
درجة مئوية ويكون البحر معتدال 

إلى عالي املوج ما بني 3 و 6 أقدام.
ــس في  ــق ــط ولــفــت إلــــى أن ال

الليل  يكون حارا إلى حار نسبيا 
ويترسب الغبار تدريجيا والرياح 
شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة 
السرعة ما بني 15 و 45 كيلومترا 
ــــة احلــــرارة  فــي الــســاعــة ودرج
الصغرى املتوقعة ما بني 30 و 32 
درجة مئوية والبحر يكون معتدال 

إلى عالي املوج ما بني 3 و 6 أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار 
يوم السبت يكون شديد احلرارة 
والرياح شمالية غربية معتدلة 
إلى نشيطة السرعة ما بني 20 و 
40 كيلومترا في الساعة مثيرة 
للغبار ودرجات احلرارة العظمى 
املتوقعة ما بني 46 و 48 درجة 
مئوية والبحر يكون معتدال إلى 

عالي املوج ما بني 2 و 6 أقدام.
ــــار إلـــى أن الــطــقــس ليل  وأش
السبت يكون حارا إلى حار نسبيا 
والرياح شمالية غربية معتدلة 
السرعة تنشط على فترات ما بني 
20 و 40 كيلومترا فــي الساعة 
ــرى  ــغ ودرجــــــة احلـــــــرارة الــص
املتوقعة مــا بــني 29 و32 درجــة 
مئوية والبحر يكون خفيفا إلى 
معتدل املوج يعلو أحيانا ما بني 2 

و 6 أقدام.

األرصاد: طقس البالد شديد 
احلرارة نهارًا ورياح مثيرة للغبار

رئيس األركان بحث مع  سفيرة فرنسا املواضيع املشتركة

جانب من االجتماع التنسيقي

أعلنت إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكويت عن قيام إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بفرع بلدية محافظة الفروانية 
بتنفيذ جــوالت ميدانية على عدد 
من األســواق العشوائية واحملالت 
التجارية واملقاهي مبناطق جليب 
الشيوخ و احلساوي والفروانية 
ــان إلزالــــة كــل مــا يشوه  ــط ــي وخ
املنظر الــعــام لــإرتــقــاء مبستوى 
النظافة  باحملافظة . وأوضح مدير 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق بفرع بلدية احملافظة سعد 
سالم اخلرينج بأن جميع املراكز 
التابعة للمحافظة تواصل تكثيف 
ـــوالت  امليدانية إلزالـــة كــل ما  اجل
ــام باحملافظة  ــع يــشــوه املــنــظــر ال
مشيرا في هذا اخلصوص  إلى أن 
احلــمــالت  امليدانية  التي نفذتها 
النوبة “ج” مبركز نظافة اجلليب  
ـــــواق الــعــشــوائــيــة قد  عــلــى األس
أسفرت عن رفع ومصادرة حمولة 
80م3  من اخلضروات والفواكه 
واملواد الغذائية واألثاث املستعمل  
ــى جــانــب  حتــريــر 20  مخالفة   إل
باالضافة إلــى تنظيف املوقع من 

املخلفات  ورفع حمولة 230م3 من 
املخلفات والنفايات الناجتة عن 

األسواق  بعد رفع البضائع منها.
وأشــار اخلرينج إلى أن النوبة 
“ب” بقسم متابعة مخالفات 
إشغاالت الطرق قامت بتحرير 20 
مخالفة إشغال طريق واستغالل 

مساحة.
وأكــد اخلرينج على أن الهدف 
من اجلوالت القضاء على الظواهر 
السلبية  مبختلف املناطق التي 
تشكل تعدياً صريحاً على املمتلكات 
العامة للدولة أو املتمثلة مبخالفات 
قانون النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق ، مــؤكــداً على أن اجلــوالت 
مستمرة للقضاء على تلك الظواهر 
السلبية التى باتت تؤرق اجلميع 
فضال عن رصد املخالفني وإتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.
ودعــت إدارة العالقات العامة 
اجلــمــهــور الــتــعــاون مــع األجــهــزة 
الرقابية من خالل تصوير أي شيء 
سلبي يتعلق بالبلدية  وإرساله 
ــع  ــواق ــة مب ــدي ــل ــب ــر حــســاب ال ــب ع
 kuwmun@ التواصل االجتماعي

وسيتم التعامل معه على الفور.

40 مخالفة  80 م3 من اخلضروات والفواكه وحتررت  رفعت حمولة 

بلدية »الفروانية« تواصل حمالتها على األسواق العشوائية واملقاهي واحملال التجارية

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

مصادرة بعض املخالفات جانب من احلملة


