
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 
505 إصابات جديدة بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-( في الساعات الـ 24 قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلــاالت املسجلة في 
البالد إلى 162282، في حني مت تسجيل ثالث 
حاالت وفاة إثر إصايتها باملرض ليصبح مجموع 

حاالت الوفاة املسجلة حتى اآلن 957 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور 
عبدالله السند لـ )كونا(: إن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 49 حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها بفيروس )كــورونــا( وال زالــت تتلقى 

الرعاية الطبية الالزمة 6022 حالة.
وأضـــاف السند أن عــدد املــســحــات الــتــي مت 
إجراؤها في الساعات الـ 24 املاضية بلغ 8426 

مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1479530 
ــات لعدد  ــاب ــى أن نسبة االص فــحــصــاً، الفــتــاً إل
املسحات خــالل الـــ 24 ساعة قبل املاضية، بلغ 

9ر5 في املئة.
وجــدد الــدعــوة للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخـــذ بسبل الــوقــايــة كــافــة وجتــنــب مخالطة 
اآلخــريــن واحلـــرص على تطبيق إستراتيجية 
التباعد البدني، موصياً اجلميع بزيارة احلسابات 
الرسمية لــوزارة الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل 

ما من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمــس أيضاً 
شفاء 537 إصابة في الساعات الـ 24 قبل املاضية 
ــدد حـــاالت الشفاء 155303  ليبلغ مجموع ع

حاالت. 

»الداخلية« تطلق خدمة نقل كفالة مادة »18« إلكترونيًا
قــالــت وزارة الــداخــلــيــة: إن اإلدارة الــعــامــة لنظم 
املعلومات وبالتنسيق مع قطاع شــؤون اإلقامة قامت 
أمس بإطالق خدمة نقل كفالة مادة 18 )قطاع خاص من 

كفيل إلى كفيل(، وذلك عبر موقع الوزارة اإللكتروني.

ــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعـــالم األمني  وذك
بالوزارة في بيان صحفي، أن اخلدمة تأتي ضمن جهود 
الوزارة للتحول الرقمي جلميع خدماتها املقدمة وتوفيرا 

للوقت واجلهد وسرعة اإلجناز على املراجعني.

وأوضحت أن إطالق هذه اخلدمة يأتي أيضاً استكماالً 
ملا مت إجنازه من خدمات إلكترونية مت إطالقها على موقع 
وزارة الداخلية بهدف تسهيل وتبسيط اإلجراءات التي 

تقدمها قطاعات الوزارة خلدمة املواطنني واملقيمني.
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سموه عزى خادم احلرمني بوفاة األميرة طرفة بنت سعود 

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد

اإليراني اخلارجية  الشؤون  وزير  نائب  يستقبل  اخلارجية  وزير 
اســتــقــبــل وزيـــر اخلــارجــيــة 
الشيخ الــدكــتــور أحــمــد ناصر 
احملــمــد، فــي ديـــوان عــام وزارة 
اخلارجية صباح أمــس، نائب 
ــة  ــي ــارج ـــؤون اخل ـــش وزيــــر ال
ـــشـــؤون الــســيــاســيــة فــي  ـــل ل
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ــة الـــدكـــتـــور عــبــاس  ــق ــدي ــص ال
ــه  ــارت ــي مبــنــاســبــة زي ــج ــراق ع
الرسمية والــوفــد املــرافــق إلى 

دولة الكويت.
وحــضــر الــلــقــاء نــائــب وزيــر 
ــر خــالــد  ــي ــف ــس ـــة ال ـــي ـــارج اخل
اجلارالله وسفير دولة الكويت 
لـــدى اجلــمــهــوريــة اإلســالمــيــة 
ــر مــجــدي  ــي ــف ــس ـــة ال ـــي ـــران اإلي
ـــر  ــري ومـــســـاعـــد وزي ــي ــف ــظ ال
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
ــر اخلارجية السفير أيهم  وزي
العمر ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
السفير صالح اللوغاني ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب وزير اخلارجية املستشار 
أحــمــد الــشــرمي وعـــدد مــن كبار 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل نائب وزير اخلارجية اإليرانياملسؤولني في وزارة اخلارجية.

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

الشيخ ناصر احملمد.
من جهة أخرى، فقد بعث صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نــواف األحــمــد، ببرقية 
تعزية إلى أخيه خــادم احلرمني الشريفني 
املــلــك سلمان بــن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه 

عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
صاحبة السمو امللكي األمــيــرة طرفة بنت 
سعود بن عبدالعزيز، سائالً سموه املولى 
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته 
ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم األسرة 

املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل 
ــى أخــيــه خــادم  األحــمــد، ببرقية تعزية إل

ــمــان بن  احلـــرمـــني الــشــريــفــني املــلــك ســل
عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصــادق مواساته بوفاة صاحبة السمو 
ــود بن  ــع ــة بــنــت س ــرف املــلــكــي األمـــيـــرة ط
عبدالعزيز. كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

سمو أمير البالد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

انهيار جزئي جلسر قيد
 اإلنشاء على »الدائري السابع« 

 بعد حادث اصطدام شاحنة

قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس: 
إن جسراً قيد اإلنشاء على طريق السلطان قابوس 
)الــدائــري السابع( تعرض إلنهيار جزئي بسبب 

حادث إصطدام شاحنة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن االنهيار 
متثل في “الشدة احلديدية” اخلاصة لتدعيم االجزاء 
اخلرسانية للجسر بعد أن اصطدمت بــه شاحنة 
محملة مبواد إنشائية دون وقوع أي أضــرار مادية 

أو خسائر بشرية.وذكرت الهيئة أنها تعمل حاليا 
على إزالــة اجلــزء الــذي تعرض للسقوط بالتنسيق 
والتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 

حرصا على سالمة وأمن مرتادي الطريق.
وأكــدت أنها ستتابع مع اجلهات املعنية أسباب 
وقـــوع احلـــادث حملاسبة املتسبب فــي إتـــالف أي 
ممتلكات عامة جراء هذا احلادث واتخاذ كل االجراءات 

القانونية الالزمة.

E 3833  األربعاء 14 جمادى اآلخرة 1442 هـ/27 يناير 2021 - السنة  الرابعة عشر - العددWednesday 27th January 2021 - 14 th year  - Issue No.E 3833

سمو األمير يهنئ رئيس البرتغال بإعادة 
انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا 
رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة إعادة انتخابه رئيساً جلمهورية البرتغال لفترة 
رئاسية جديدة، متمنياً سموه لفخامته كل التوفيق والسداد 
وموفور الصحة والعافية وللعالقات الوطيدة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية 
البرتغال الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة إعادة 
انتخابه رئيساً جلمهورية البرتغال لفترة رئاسية جديدة، متمنياً 

سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الــوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة. 

.. ويهنئ رئيس الهند بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية 
الهند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنياً لفخامته موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية الهند وشعبها الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده، راجياً لفخامته وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلــالــد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، بقصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ ناصر 
احملمد.

537 حالة و49 في »العناية املركزة« شفاء 

505 إصابات جديدة  »الصحة«: 
3 حاالت وفاة بـ »كورونا« وتسجيل 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

»املعلومات املدنية«: مرور عام 
شرط إلعادة تغيير العنوان 
من دائرة انتخابية إلى أخرى

أعلن املدير العام للهيئة العامة للمعلومات املدنية 
الكويتية مساعد العسعوسي أنه سيتم منع إعادة تغيير 
العنوان قبل مرور عام لكل حاالت تغيير العنوان التي تكون 
من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى إال أن يكون 

تغيير العنوان من عقار ملك إلى عقار ملك آخر.
وقال العسعوسي في تصريح صحفي أمس: إن الهيئة 
اعتادت تطبيق إجــراءات جديدة في هذا املوعد من كل عام 
سعيا منها إلى محاربة التغييرات الوهمية للعناوين، إذ مت 
إطالق خدمة تنبيهات خاصة ملالك العقار على موقع الهيئة 
على اإلنترنت في أكتوبر 2018 التي متكن مالك العقار من 

متابعة أي حالة إضافة أو شطب على العقار الذي ميلكه.
وأوضح أنه في يناير 2019 مت فرض أخذ البصمة على 
مقدم طلب تغيير العنوان لضمان حضور صاحب العالقة 
وفي يناير 2020 مت فرض أخذ بصمة املالك للتأكد من علم 
وموافقة مالك العقار قبل إضافة أي ساكن على العقار الذي 

ميلكه.
وذكر أن الهيئة سوف تطلق خدمة بيانات القاطنني متكن 
مالك العقار من االطالع على تلك البيانات آليا بعد التحقق 
من هوية املالك باستخدام تطبيق )هويتي( ورفع املستندات 
املطلوبة إلثبات ملكية العقار كما تتيح اخلدمة تقدمي 

الشكوى في حال وجود أي خلل في تلك البيانات.

مساعد العسعوسي

جانب من انهيار اجلسر


