
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمييس االثيينيين، تسجيل 530 إصابة 
جييديييدة مبيييرض كيييورونيييا املستجد 
)كييوفيييييد- 19( خييال الي24 ساعة 
قبل املاضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احليياالت املسجلة في الباد إلى 
99964 حالة، في حن مت تسجيل 
حيياليية وفييياة واحييييدة إثييير إصابتها 
بيياملييرض، ليصبح مجموع حيياالت 

الوفاة املسجلة حتى أمس 585 حالة.
وقيييال املييتييحييدث الييرسييمييي باسم 
الييييوزارة الييدكييتييور عبدالله السند 
لي»كونا«: إن من بن احلاالت السابقة 
التي ثبتت إصابتها حيياالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخييرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطن لها.
وذكر أن اإلصابات توزعت حسب 
املناطق الصحية بواقع 137 حالة 
في منطقة األحمدي الصحية، و129 
حيياليية فييي منطقة حييولييي الصحية، 
و102 حيياليية فييي منطقة العاصمة 
الييصييحييييية، و91 حيياليية فييي منطقة 
اجلييهييراء الصحية، و71 حيياليية في 

منطقة الفروانية الصحية.

وبييننّ أن عييدد ميين يتلقى الرعاية 
الطبية في أقسام العناية املركزة بلغ 
93 حالة، ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احليياالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض )كوفيد- 19( وما زالت تتلقى 

الرعاية الطبية الازمة 8449 حالة.
وأشييار إلى أن عدد املسحات التي 
مت القيام بها خال ال24 ساعة قبل 
املاضية، بلغ 3944 مسحة، ليبلغ 
مجموع الفحوصات 711236 فحصاً.

وجييدد السند الييدعييوة للمواطنن 
واملقيمن ملييداوميية األخيييذ بكل سبل 
الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحلييرص على تطبيق استراتيجية 
التباعد الييبييدنييي، مييوصييييياً بييزيييارة 
احلسابات الرسمية لييوزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لاطاع 
على اإلرشييادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت 
أمس، شفاء 762 إصابة خال ال24 
ساعة قبل املاضية، ليبلغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء من مرض )كوفيد- 19( 

90930 حالة.

عبر محافظ “مبارك الكبير”، اللواء. م  محمود 
بييوشييهييري عيين فييخييره وسييعييادتييه وتييشييرفييه بأن 
يرفع ملقام سمو أمير الباد، باسمه وباسم أهالي 
احملافظة أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
منحه وسام االستحقاق العسكري األميركي بدرجة 
قائد من قبل رئيس الييواليييات املتحدة األميركية 

دونالد ترامب.
وأبرق بوشهري برسالة تهنئة إلى سمو نائب 
األمير وولييي العهد الشيخ نييواف األحييمييد،  رفع 
خالها باسمه واسيييم أهييالييي محافظة “مبارك 
الكبير”، قال فيها: بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
وأزكييى األمنيات مبناسبة منح رئيس الواليات 
املتحدة األميركية دونالد ترامب صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسييام االستحقاق 
العسكري األميركي بدرجة قائد أعلى، الذي منح 
نظير عطاءات سموه الوفيرة وقيادته احلكيمة 
ومسيرته احلافلة بكل القيم اإلنسانية ودوره 
السياسي الفعال عبر العقود املاضية، ودور سموه 
في ترسيخ عاقة الصداقة التاريخية بن الكويت 
والواليات املتحدة األميركية والدور الكبير الذي 
يقوم بييه صاحب السمو لتوطيد قيم التعايش 

والسام على مبادئ اإلنسانية القيمة.

وبهذه املناسبة نسأل الله أن يحفظ صاحب 
السمو من كل شر وسوء، وأن يسبغ عليه ويلبسه 
ثوب الصحة والعافية، وأن يعود الى أرض الوطن 
مشافا معافى، وأن يدمي الرفعة والرقي واالزدهار 
في ظل قيادته احلكيمة الرشيدة، وبعون سموكم 
الكرمي، وتبقى سموكم خير عضيد لصاحب السمو 

األمير.
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الصابري: تنفرد بخدمات طبية استثنائية مختلفة عن جميع مناطق الكويت

وزير »الصحة« يفتتح مركزي »D وE« الصحيني في مدينة صباح األحمد
افتتح وزير الصحة، الشيخ 
الدكتور باسل الصباح، أمس 
 )Eو D( االثييينييين، ميييركيييزي
الييصييحييييين فييي مييدييينيية صباح 

األحمد السكنية.
وقالت رئيسة مراكز صباح 
األحمد الدكتورة أسيل الصابري 
في تصريح صحفي على هامش 
االفتتاح: إن مركز صباح األحمد 
التخصصي )D( هو عبارة عن 
مستشفى مصغر يحتوي على 
عيييييادات خارجية لييي 14 قسماً 
ميين التخصصات الطبية ذات 

الرعاية الصحية الثانوية.
وأضييافييت الييصييابييري أن من 
هذه األقسام البرنامج املدرسي 
لصحة الييفييم واألسيينييان، حيث 
يضم عيييييادات لعاج األسنان 
لألطفال وقسماً للصحة املدرسية 
يضم عيييييادات الفحص الطبي 
للمدارس واملعاهد واجلامعات 

والتطعيم.
وذكييرت أن املستشفى يضم 
عيادات للباطنية والغدد الصماء 
وجراحة عامة وجراحة عظام 
وجراحة مسالك بولية، إضافة 
الى عيادتي طب اطفال وجلدية 
وعيادات نساء ووالدة وسونار 

وتخطيط جنن.
وأشييارت إلى أنه يضم أيضاً 
عيادات لألنف واألذن واحلنجرة 
والييسييمييعيييييات وقييسييميياً للعاج 
الييطييبيييييعييي وعيييييييادة جلييراحيية 

العيون حتت التجهيز ومختبراً 
للفحوصات الطبية إضافة إلى 
قييسييم لييألشييعيية التشخيصية 
وآخيير للعاج الييوريييدي وأخير 

الصيدلية.
وأوضحت الصابري أن املركز 
سيستقبل مراجعيه من خال 
أخذ املواعيد عن طريق التحويل 
ميين مييراكييز الييرعيياييية األولييييية 

املييوجييودة فييي جميع قطاعات 
مدينة صباح األحمد السكنية 
والييوفييرة السكنية والزراعية 
ومدينة صباح األحمد البحرية 
واخليييييييران وبيينيييييدر ويطبق 
حجز املييواعيييييد بنظام احلجز 
املسبق فقط. وأشيييارت إلييى أن 
مركز صباح األحمد )E( للرعاية 
الصحية األولية يتضمن عيادات 

عامة وعيادات لألمراض املزمنة 
غير املعدية ومختبراً وصيدلية 

وقسماً للتمريض.
وبييينّيينييت أن امليييركيييز يييقييدم 
اخلدمات الصحية للقطاع الثالث 
والرابع واخلامس مبدينة صباح 
األحمد السكنية، حيث يعمل من 
األحد إلى اخلميس من الساعة 8 

صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً.

وقييياليييت: إن مييدييينيية صباح 
األحييمييد تنفرد بييخييدمييات طبية 
استثنائية مختلفة عيين جميع 
مناطق دولييية الييكييويييت، وذلييك 
الحتوائها على مركزين للرعاية 
األولية هما مركز صباح األحمد 
 )A( الصحي للرعاية األولييييية
ويعمل 24 سيياعيية طيييوال أيييام 
األسبوع، حيث بلغ عدد زائريه 

بشهر أغسطس 13425 مراجعة 
طبية ومييركييز صييبيياح األحييمييد 
 ،)E( الصحي للرعاية األولية

الذي مت افتتاحه حالياً.
وأضافت الصابري أن املدينة 
تضم كذلك مركز صباح األحمد 
للطوارئ، الذي يعتبر مستشفى 
مييصييغييراً لييلييطييوارئ بالقطاع 
الثاني )B( ويعمل على مييدار 

24 ساعة طييوال أيييام األسبوع 
لتقدمي العاج واخلدمات الطبية 
لييلييحيياالت احلييرجيية والييطييارئيية 
واحلوادث، كما أنه املركز الوحيد 
باملنطقة اجلنوبية بالباد الذي 

يقدم مثل هذه اخلدمات.
وأشييارت إلى أن املركز يعمل 
بييكييادر طبي متكامل ميين أطباء 
اجلييراحيية والباطنية واألطفال 

واليييعيييظيييام وطييييب اليييطيييوارئ 
والييتييخييدييير، كما يحتوي على 
جناح للماحظة خاص بالنساء 
واألطيييفيييال واليييرجيييال وغييرفيية 
للعمليات الييصييغييرى وغييرفيية 
للعناية الفائقة، إضييافيية إلى 
مركز اإلسعاف اجلوي، مبينة أن 
املركز استقبل في شهر أغسطس 

3425 حالة طارئة.

الشيخ الدكتور باسل الصباح أثناء افتتاح مركزي »D وE« الصحين

762 حالة و93 في »العناية املركزة« شفاء 

530 إصابة جديدة بـ »كورونا« وتسجيل حالة وفاة الصحة: 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

محافظ »مبارك الكبير« يهنئ سمو 
األمير  بوسام االستحقاق العسكري 

األميركي بدرجة قائد أعلى

محافظ »مبارك الكبير«، اللواء. م  محمود بوشهري
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»E« مركز صباح األحمد

اسيييتيييميييرارا جلييهييود محافظة 
العاصمة للحفاظ على املظهر 
اجلمالي جلميع مناطقها، وتأكيدا 
للتوجه الييذي وضعته احملافظة 
على عاتقها بيياحلييزم فييي تطبيق 
القانون وإعيياء املصلحة العامة، 
فقد شدد محافظ العاصمة الشيخ 
طيييال اخلييياليييد، عييلييى “ضرورة 
االليييتيييزام بييقييرار وزارة الييدوليية 
لشؤون البلدية رقييم 190 لسنة 
2008 بييشييأن اليينييظييافيية العامة 
ونقل النفايات خصوصا املييادة 
الرابعة في البند الثاني والييذي 
ينص على )يحظر تنظيف السجاد 
واملفروشات من املطات الواقعة 
على الشوارع، كما يحظر وضع أو 
نشر املابس أو أية أشياء أخرى 
فييي املييطييات والفتحات الواقعة 
على الطرق وامليادين أو الساحات 
العامة بقصد جتفيفها أو تهويتها 

أو ألي غرض آخر(”.
وحييييذر احملييافييظ اخلييياليييد، في 
تصريح صحفي من “مغبة عدم 
االلتزام الكامل بهذه القرارات من 
قبل جميع سكان احملافظة مواطنن 
ومقيمن إذ تعرضهم للمخالفات 

واملساءلة القانونية”.
وقال: إن “ارتكاب البعض ملثل 
هييذه املمارسات التي تساهم في 
تشويه املظهر احلضاري لبعض 
مناطق احملافظة يعتبر توجها 
مييذمييومييا إذ يييخييالييف اليييقيييرارات 
واللوائح املنظمة في هذا الشأن”، 
موضحا أن “احملافظة جييادة في 
توجهها وتأخذ على عاتقها مواجهة 
كافة املظاهر غير احلضارية في 

مناطقها بكل حييزم وشييدة وذلييك 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 
املعنية وهو ما يتجلى واضحا في 

عمليات إزالة مخالفات البناء”.
وأكييييد اخلييالييد أن “احملافظة 
ستسعى بالتعاون مييع اجلهات 
املعنية لتطبيق الييقييانييون على 
جميع املخالفن”، موجها “جميع 
املواطنن واملقيمن إلى التعاون 
وااللتزام بكافة القرارات والدعوات 
التي تدفع في اجتاه احلفاظ على 
املظهر احلضاري في جميع مناطق 

احملافظة”.
وأكييد محافظ العاصمة الشيخ 
طييال اخلالد، على أن “احملافظة 
تعول على وعييي أهييالييي وسكان 
احملافظة مواطنن ومقيمن في 
دعييم جييهييود االرتييقيياء مبتطلبات 

واحتياجات املناطق”.

اخلالد: تشوه املظهر احلضاري وتخالف القرارات املنظمة

محافظ »العاصمة«:
حظر نشر املالبس واملفروشات 

على واجهات املباني

محافظ العاصمة الشيخ طال اخلالد

تقدمت املهندسة آالء حسن رئيس 
مجلس إدارة  شركة إيبسكو العاملية 
للمقاوالت العامة للمباني  بأسمى 
آيييات التهاني والتبريكات مبناسبة 
منح صاحب السمو أمير االنسانية 
الشيخ صباح األحمد، وسام االستحقاق 
العسكري برتبة قائد أعلى ميين قبل 
رئيييييس الييواليييات املييتييحييدة األميركية 

دونالد ترامب.
وأوضييحييت حسن أن منح صاحب 
السمو وسام االستحقاق العسكري يعد 
اعترافاً دولياً وعاملياً وتقديراً جلهود 
سموه العظيمة وإجنييازاتييه املتميزة،  
إضافة إلييى الييدور الكبير الييذي يقوده 

صاحب السمو في املنطقة والعالم.
وأضيييافيييت أن وسييييام االسييتييحييقيياق 
العسكري برتبة قييائييد أعييلييى هييو من 
أرفييع األوسييميية العسكرية التي ميكن 
أن مينحها رئيييييس الييواليييات املتحدة 
األمريكية. وأن هذا الوسام الرفيع لم 
مينح منذ عام 1947 ألي قائد عربي، 
ما يدل على املكانة والدور املتميز الذي 
يقوم به قائدنا، وأميرنا في احملافل 

الدولية.
وهو وسييام جديد يضاف لألوسمة 
التي نالها سييمييوه، وهييو مييا يستحقه 
سموه فحياته الدبلوماسية والسياسية  
واإلنيييسيييانييييييية تيييارييييخ مييين الييعييطيياء 

الامحدود.
ويأتي هذا التكرمي تقديراً للجهود 
الرفيعة التي تبوأها دوليية الكويت 
بفضل الييقيييييادة احلكيمة ومساعي 
سمو االمير  لتعزيز لغة احلييوار حلل 
اخلييافييات وامليينييازعييات، ساعياً للسلم 

وردع احلروب  في املنطقة. 
وقالت: نحمد الله على نعمة احلاكم 
القائد الييذي صنع تاريخاً تفتخر به 
الكويت دائماً، وهو ما متيز به سموه من 

حكمة وديبلوماسية وإنسانية، حظيت 
باحترام اجلميع وبحنكة صاحب السمو 
واخلبرة السياسية التي ساهمت في 
استقرار املنطقة وسياسته اخلارجية 
احلكيمة، مايؤكد على الدور الكبير لهذا 
القائد املميز، و اعتراف بالدور احملوري 
الكبير و الداعي للسام ونبذ الفرقة، 
فييي ظييل بعض الييتييوتييرات التي ظهرت 
في املنطقة. وأعربت حسن عن فخرها 
وانتمائنا لهذا الوطن  حتت قيادة سمو 
االمير الباد  ووان كافة األوسمة التي 
استحقها هي تكرمي مستحق  من العالم 
جتاه األعمال  واالجنييازات واملبادرات 
اإلنسانية لصاحب السمو حفظه الله 

ورعاه 
كما يعد أيضاً إضافة إلى الكم الكبير 
من األوسمة التي لم ينلها قائد وزعيم 
إال صاحب السمو األمير صباح األحمد، 
مضافة إلى سجات سموه التاريخية 

ودوره املشهود في مختلف القضايا.
ويضاف  هذا الوسام إلى األوسمة 
التي أستحقها قائد اإلنسانية  طوال 
عمله الييييدؤوب وعييطيياءه الييا محدود 

للعالم .

حسن: تكرمي مستحق  ملسيرة 
صاحب السمو الدبلوماسية 

والسياسية واإلنسانية

م. آالء حسن

بيييارك مجلس إدارة جمعية 
العاقات العامة الكويتية، للشعب 
الكويتي حصول سمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد  على وسام 
االستحقاق برتبة قائد أعلى من 
قبل الييرئيييييس األميييييركييي دونييالييد 
ترامب، هذا التكرمي رفيع املستوى 
الذي يستحقه سمو أمير الباد عن 

جداره.
وأضاف مجلس ادارة اجلمعية 
في تصريح صحفي، أن ھذا التكرمي 
هو محل اعتزاز وفخر لنا جميعا، 
وفخر لكل كويتي، فأميرنا هو 
القدوة الدائمة لنا في كل خطواته، 
وأعماله واجنازاته ستظل خالدة 
عبر الييسيينيين، مييؤكييدييين ان سمو 
االمير هو وسييام فخر الي وسام 

نح له. ميمُ
وأشيييياروا إلييى أن هييذا االجنيياز 

يضاف إلى االجنييازات التي ال تعد 
وال حتصى لسمو األمير، ويعبر 
عن مييدى متيزه كقائد عربي فاق 
بحكمته ودبلوماسيته حييدودا 

وآفاقا في سماء  العالم.
وأشيييييياد األعييييضيييياء بييأعييمييال 
سمو األمييييير االنسانية فييي باد 
العالم قائلن أن سمو األمير قائد 
العمل االنساني في العالم وأمير 
الدبلوماسية واالنييسييانييييية، قام 
بعمل الكثير والكثير ميين أجل 
السام في العالم ورأب الصدع بن 
الييدول، فهو الزعيم احلريص على 
مساندة القضايا االنسانية ودعم 
كل ما من شأنه أن يصب في اجتاه 
تطوير ورقييي املجتمعات ولذلك 
كرمته األمم املتحدة كما كرمته 
جامعة الدول العربية والعديد من 
املنظمات الدولية واآلن يأتي تكرمي 

سمو األمير  من قبل أميركا بهذا 
الوسام اعترافا باجلهود العظيمة 
والييدؤوبيية، واليييدور الكبير الذي 
يييقييوده أمير الكويت فييي املنطقة 

العربية والعالم ككل.
وقييياليييوا أن سييمييو األمييييير مأل 
بأعماله السامية صفحات تاريخية 
سيظل العالم يتحدث عنها سنوات 
بعد سنوات وحقبة بعد أخييرى، 
فاألعمال املميزة التي تساهم في 
تنمية الشعوب وتطويرها تستمر 

مهما مر الزمان.
وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم 
بسمو أمييييير الييبيياد وسعادتهم 
بتكرميه املستحق كزعيم عربي 
أحبه شعبه وأحبه العالم، داعن 
الله عز وجل أن يعود سموه أرض 
الوطن ساملا معافى لتعم الفرحة 

أرجاء الباد من جديد.

مبناسبة حصول سموه على وسام االستحقاق العسكري من أميركا

»العالقات العامة«: إجنازات أمير 
البالد ستبقى خالدة عبر السنني

مجلس إدارة جمعية العاقات العامة


