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بلدية الكويت خصصتها تنظيمًا لسكن العزاب

11 موقعًا للمدن العمالية

اســتــبــدال الــبــطــاقــة املــدنــيــة 
للوافدين ببطاقة مقيم تصدرها 
الداخلية قرار سليم وفي محله، 
وطــبــقــتــه عـــدة دول خليجية، 
استخدام بعض الوافدين للبطاقة 
املدنية بعد مغادرتهم البالد نهائياً 
ــاء حلامليها بشكل قانوني،  أس
تبعية بــطــاقــة الــتــعــريــف التي 
تصدرها الداخلية تساعد على 
ضبط األمن والقضاء على مشكلة 

املقيمني بصورة غير قانونية.

بني السطور

أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد املنفوحي 
امس تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية تنظيما 

لسكن العزاب.
وقــال املنفوحي في بيان صحفي إثــر اجتماع 
اللجنة التنسيقية العليا في البلدية أن اللجنة 
تناولت تخصيص املواقع اخلاصة بسكن العزاب 
بعد التنسيق مع وزارة املالية وجميع اجلهات 
احلكومية إلنشاء تلك املــواقــع وسترفع اللجنة 
تقريرا للعرض على املجلس البلدي خالل أسبوعني 
ـــ 11 مبساحة 150 ألف  لتخصيص املــواقــع ال

مترمربع لكل موقع.
وأوضح أن املواقع الـ11 مت توزيعها على ثالثة 
مواقع باملنطقة الشمالية وثالثة مواقع باملنطقة 

الوسطى وخمسة مواقع باملنطقة اجلنوبية.

ي��ب��ذل  ج����ه����دًا  ي���وج���د  ال  »ال�����ش�����ال«: 
إلطفاء حريق املالية العامة
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وزي�����������ر اخل������ارج������ي������ة ي������ؤك������د إدان���������ة 
في  اإلرهابيني  للتفجيرين  الكويت 

»بغداد«
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في  دقيقة  سياسية  بتغيرات  توقعات 
صفوف املقاومة الفلسطينية 

النواف: اليقظة في تأمني املنشآت واملرافق احليوية

أكــد الفريق أول متقاعد الشيخ 
أحــمــد نـــواف األحــمــد نــائــب رئيس 
احلرس الوطني أهمية دور احلرس 
الوطني في تأمني املنشآت واملرافق 
احليوية فــي الــبــالد للحفاظ على 

أمنها واستقرارها. 
ونقل النائب خــالل تفقده كتيبة 
حماية املنشآت األولى بلواء احلماية 
باحلرس الوطني املكلفة بتأمني وزارة 
اإلعـــالم حتــيــات سمو الشيخ سالم 

العلي رئيس احلرس الوطني، وأشاد 
بدورهم في تأمني وحماية ذلك املوقع 
احليوي بكل كفاءة واقــتــدار والــذي 
يعكس مدى اجلاهزية والوعي األمني 
. ودعــا النواف إلى اليقظة واالنتباه 

وااللتزام بأداء املهام كل في مجاله وأن 
يتمتعوا باليقظة واالنتباه واحلس 

األمني ، وحسن التعامل مع اجلمهور.

 نائب رئيس احلرس الوطني يتفقد كتيبة حماية املنشآت بوزارة اإلعالم

»كورونا« يتفشى بني جنود احلرس الوطني األميركي

جيل بايدن توزع الكعك على أفراد احلرس

5 نواب يقترحون مكافآت 
لألئمة واملؤذنني الكويتيني

تقدم النواب اسامة الشاهني ود.حمد املطر ود.عبد العزيز 
ــدر الداهوم وفايز اجلمهور باالقتراح بقانون  الصقعبي ود.ب
بشأن منح األئمة واخلطباء واملؤذنني الكويتيني املعينني في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية مكافآت مالية على املستوى 
الوظيفي، ونصت مواده على ان مينح األئمة واخلطباء واملؤذنني 
الكويتيني املعينني في وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية من 
حاملي شهادة الدكتوراة مكأفاة املؤهل العلمي وقدرها 450 
ديناراً ، و200 ديناراً حلاملي شهادة املاجستير بشرط أن تكون 

الشهادات معتمدة من جهة االختصاص.

»املركزي« يسمح للبنوك 
2020 بتوزيع أرباح 

قال بنك الكويت املركزي إنه باستطاعة البنوك الكويتية 
توزيع أربــاح نقدية على مساهميها مبا يتناسب مع نتائج 
أعمالها وصافي الربح احملقق عن العام 2020 وذلك في ضوء 

ما أظهرته بياناتها املالية من قوة ومتانة.
وأوضــح املركزي في بيان له امس أن البنوك أظهرت قوة 
ومتانة مبستويات الكفاية الرأسمالية لديها وعدم استخدامها 

للمصدات الرأسمالية التحوطية خالل العام 2020.
وأضاف أنه يعكف حاليا على دراسة البيانات املالية للبنوك 
الكويتية عن السنة املالية املنتهية في 2020/12/31 متهيدا 

إلصدار املوافقة على تلك البيانات.

قـــال تــقــريــر لصحيفة »بوليتيكو« 
ـــراد احلــرس  األمــيــركــيــة، إن مــئــات مــن أف
الوطني الذين تدفقوا على واشنطن بعد 
الهجوم على مبنى »الكابيتول« في السادس 
من يناير، ثبتت إصابتهم بكوفيد- 19، 

أو أنهم يخضعون للحجر الصحي في 
الفنادق. ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر 
في احلرس الوطني، أن مئات من أفراد هذه 
الوحدة كشفت فحوصاتهم الطبية إصابتهم 
بفيروس كورونا املستجد، في حني طلب 

من عدد آخر من عناصرها االلتزام باحلجر. 
ورفضت قيادة احلرس الوطني الكشف عن 
األرقــام احلقيقية للمصابني في صفوفها، 
إال أن مصادر أكدت ارتفاعا كبيرا في أعداد 

املصابني بالفيروس التاجي. 

12 منطقة بال كهرباء اليوم   
أعــلــنــت وزارة الكهرباء 
واملاء عن قيامها اليوم بأعمال 
صيانة في احملافظات الست 
حملطات التحويل الثانوية، 
مـــا ســيــتــرتــب عــلــيــه فصل 
التيار الكهربائي في عدد من 

املناطق.
وقـــالـــت بـــــالـــــوزارة إن 
عمليات الصيانة تسير وفق 
اجلــــداول احملــــددة دون أي 

تأخير، مشيرة إلى أن نسبة 
اإلجنـــاز جتـــاوزت %50 من 
عمليات الصيانة. وستشمل 
عمليات الصيانة احملطات 
فــي مناطق جليب الشيوخ 
والساملية والشامية وحولي 
والصليبخات والفحيحيل 
والــصــبــاحــيــة وأبــوفــطــيــرة 
واألحــمــدي وصــبــاح السالم 

وسعد العبدالله والقصر.

7 وفيات  اإلمارات: 
و3566 إصابة ب�»كورونا«

أعلنت االمــارات امس تسجيل سبع حاالت وفاة إضافة إلى 
3566 إصابة جديدة بفيروس )كورونا املستجد في أثناء 
الساعات ال24 قبل املاضية. وذكــرت وزارة الصحة ووقاية 
املجتمع اإلماراتية في بيان أن احلصيلة اإلجمالية للجائحة 
ارتفعت إلى 783 حالة وفــاة و274376 إصابة بالفيروس 
التاجي. وأضاف البيان أنه مت تسجيل 4051 حالة شفاء جديدة 

ليبلغ عدد حاالت الشفاء اإلجمالية 247318 حالة.
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