«الداخلية» تطلق خدمة نقل كفالة مادة « »18إلكتروني ًا
ق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة :إن اإلدارة ال��ع��ام��ة لنظم
املعلومات وبالتنسيق مع قطاع ش��ؤون اإلقامة قامت
أمس بإطالق خدمة نقل كفالة مادة ( 18قطاع خاص من
كفيل إلى كفيل) ،وذلك عبر موقع الوزارة اإللكتروني.
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وذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�ل�ام األمني
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 أيضا ً 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
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 ن��واف األح��م��د ،ببرقية
تعزية إلى أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني
امل��ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز ملك اململكة
العربية السعودية الشقيقة ،عبر فيها سموه

عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة
صاحبة السمو امللكي األم��ي��رة 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 ول��ي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ،ببرقية تعزية إل��ى أخ��ي��ه خ��ادم

احل���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين امل��ل��ك س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية
الشقيقة ،ضمنها سموه خالص تعازيه
وص��ادق مواساته بوفاة صاحبة السمو
امل��ل��ك��ي األم���ي���رة ط��رف��ة ب��ن��ت س��ع��ود بن
عبدالعزيز .كما بعث سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية
مماثلة.

سمو األمير يهنئ رئيس البرتغال بإعادة
انتخابه لفترة رئاسية جديدة
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
تهنئة إل��ى الرئيس البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا
رئيس جمهورية البرتغال الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا ً 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 رئيسا ً جلمهورية البرتغال لفترة رئاسية جديدة ،متمنيا ً
سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير البالد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

 ..ويهنئ رئيس الهند بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ ن��واف 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 ،راجيا ً لفخامته وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد وزير اخلارجية يستقبل نائب وزير الشؤون اخلارجية اإليراني

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

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

شفاء  537حالة و 49في «العناية املركزة»

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

اس��ت��ق��ب��ل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر
احمل��م��د ،ف��ي دي���وان ع��ام وزارة
اخلارجية صباح أم��س ،نائب
وزي����ر ال���ش���ؤون اخل��ارج��ي��ة
ل���ل���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ال��ص��دي��ق��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��اس
ع��راق��ج��ي مب��ن��اس��ب��ة زي��ارت��ه
الرسمية وال��وف��د امل��راف��ق إلى
دولة الكويت.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب وزي��ر
اخل���ارج���ي���ة ال��س��ف��ي��ر خ��ال��د
اجلارالله وسفير دولة الكويت
ل���دى اجل��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإلي���ران���ي���ة ال��س��ف��ي��ر م��ج��دي
ال��ظ��ف��ي��ري وم���س���اع���د وزي���ر
اخلارجية لشؤون مكتب نائب
وزي��ر اخلارجية السفير أيهم
العمر ومساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب وزير اخلارجية
السفير صالح اللوغاني ونائب
مساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب وزير اخلارجية املستشار
أح��م��د ال��ش��رمي وع���دد م��ن كبار
املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل نائب وزير اخلارجية اإليراني

انهيار جزئي جلسر قيد
اإلنشاء على «الدائري السابع»
بعد حادث اصطدام شاحنة

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

مساعد العسعوسي

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس ،تسجيل
 505إصابات جديدة بفيروس كورونا املستجد
(كوفيد )-19في الساعات الـ  24قبل املاضية،
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في
البالد إلى  ،162282في حني مت تسجيل ثالث
حاالت وفاة إثر إصايتها باملرض ليصبح مجموع
حاالت الوفاة املسجلة حتى اآلن  957حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور
عبدالله السند لـ (كونا) :إن عدد من يتلقى الرعاية
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ  49حالة
ليصبح بذلك املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت
إصابتها بفيروس (ك��ورون��ا) وال زال��ت تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  6022حالة.
وأض���اف السند أن ع��دد امل��س��ح��ات ال��ت��ي مت
إجراؤها في الساعات الـ  24املاضية بلغ 8426

مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1479530
ف��ح��ص��اً ،الف��ت��اً إل��ى أن نسبة االص��اب��ات لعدد
املسحات خ�لال ال��ـ  24ساعة قبل املاضية ،بلغ
9ر 5في املئة.
وج��دد ال��دع��وة للمواطنني واملقيمني ملداومة
األخ���ذ بسبل ال��وق��اي��ة ك��اف��ة وجت��ن��ب مخالطة
اآلخ��ري��ن واحل���رص على تطبيق إستراتيجية
التباعد البدني ،موصيا ً اجلميع بزيارة احلسابات
الرسمية ل��وزارة الصحة واجلهات الرسمية في
الدولة لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل
ما من شأنه اإلسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أم��س أيضاً
شفاء  537إصابة في الساعات الـ  24قبل املاضية
ليبلغ مجموع ع��دد ح���االت الشفاء 155303
حاالت.

جانب من انهيار اجلسر

قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس:
إن جسرا ً قيد اإلنشاء على طريق السلطان قابوس
(ال��دائ��ري 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 ب��ه شاحنة
محملة مبواد إنشائية دون وقوع أي أض��رار مادية

أو خسائر بشرية.وذكرت الهيئة أنها تعمل حاليا
على إزال��ة اجل��زء ال��ذي تعرض للسقوط بالتنسيق
والتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية
حرصا على سالمة وأمن مرتادي الطريق.
وأك��دت أنها ستتابع مع اجلهات املعنية أسباب
وق���وع احل���ادث حملاسبة املتسبب ف��ي إت�ل�اف أي
ممتلكات عامة جراء هذا احلادث واتخاذ كل االجراءات
القانونية الالزمة.

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 إج��راءات 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  2018التي متكن مالك العقار من
متابعة أي حالة إضافة أو شطب على العقار الذي ميلكه.
وأوضح أنه في يناير  2019مت فرض أخذ البصمة على
مقدم طلب تغيير العنوان لضمان حضور صاحب العالقة
وفي يناير  2020مت 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.

