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اجلمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ محليات

منح رشا الصباح وسام جنمة إيطاليا برتبة ضابط

أسامة دياب

أعرب وزيــر اخلارجية ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصــر احملمد عن 
ســعادته بحضور مراســم تقليد 
د.رشــا الصبــاح وســام جنمــة 
إيطاليا برتبــة ضابط والذي يعد 
أعلــى وســام متنحــه اجلمهورية 
اإليطالية لغيــر مواطنيها. ولفت 
- في تصريحات للصحافيني على 
هامش احلفل الذي أقامه الســفير 
اإليطالي ملنح وتقليد د.رشا الصباح 
وسام جنمة إيطاليا برتبة ضابط 
- إلى ان هذا االستحقاق له العديد 
من الــدالالت، األولى تعكس عمق 
العالقــات الكويتيــة - اإليطالية 
وهذا التكرمي يشــكل قيمة مضافة 
تصب في صالح العالقات الثنائية، 
والثانية أنه يحمل التقدير للعنصر 
الكويتي وخصوصا املرأة، مشيرا 
الى املسيرة املميزة للدكتورة رشا، 
التــي امتدت على مدار نصف قرن 
جابت فيها الدنيا مبختلف قاراتها 

بحثا عن العلم ونقل ما تعلمته إلى 
الكويت لتنفع بلدها، اما الثالثة فهو 
تأثير د.رشا بشكل كبير في كل من 

احتك بها وتعامل معها. 
أما النقطة الرابعة فهي رســالة 
إلى الشباب الكويتي املثابر، حيث 
انها عصامية في علمها وعملها وهي 
مبنزلة قدوة للجميع ومثال يحتذى 
به في االستفادة من العلم ونشره.

من جهته، أكد السفير اإليطالي 
كارلو بالدوتشي أن الشيخة د.رشا 
الصباح سيدة استثنائية وصديقة 
قوية إليطاليا ولها إسهامات كبيرة 
في دعم وتعزيز العالقات الثنائية 
بــني البلديــن، موضحــا أن منــح 
د.رشا وســام جنمة إيطاليا برتبة 
ضابط  انعكاس إلسهاماتها املميزة 
ومسيرتها احلافلة سواء على املسار 
األكادميي من خالل عملها في اجلامعة 
أو من خالل مؤلفاتها التي اسهمت 
في نشر األدب اإليطالي، مشددا على 
أنها ستستمر في دورها التنويري 
وستستعني بها السفارة في العديد 
من الفعاليات في األسابيع القادمة.

بدورها، قالت الشــيخة د.رشا 
الصباح إنه لشرف عظيم ان أقف 
بينكم لتســلم هذا الوسام الرفيع 
وهــذا التقدير الغالي على نفســي 
بلفتة كرمية من الرئيس سيرجو 
اجلمهوريــة  رئيــس  ماتاريــال، 
اإليطاليــة بترشــيح من الســفير 
كارلــو بالدوتشــي. وبقدر فخري 
اللفتــة اجلميلة  وســعادتي بهذه 
علــى الصعيد الشــخصي، فإنني 
أراهــا لبنة جديــدة أخرى تضاف 
إلــى أواصــر الصداقــة والعالقات 
الوديــة املتجذرة التــي تربط بني 
بلدي الكويت واجلمهورية اإليطالية 
والشعبني الصديقني. وأضافت: لقد 
بدأت في دراسة اللغة اإليطالية في 
سن الثالثة عشرة حيث كنت تلميذة 
في مدرســة داخلية فــي بريطانيا 
بعدها قررت التخصص بهذه اللغة 
اجلميلة، مع اللغة الفرنسية، لنيل 
الدرجة اجلامعية األولى من جامعة 
برمنغهام البريطانية وجامعة بارما 

بإقليم إمييليا رومانيا.
وتابعت: قد تعمق شغفي وولعي 

باللغــة اإليطالية وآدابها وثقافتها 
وتراثهــا خالل مرحلة الدراســات 
العليــا التي امضيتهــا في جامعة 
Yale بالواليــات املتحدة األميركية 
حيث بدأت بنشر عدد من املؤلفات 
والبحوث العلمية حــول علمائها 
وفالســفتها وأدبائها وشــعرائها، 
أمثال دانتي أليغييري وبوكاتشيو 
وبيتــراركا. وأشــارت إلى أنه بعد 
هذه املسيرة الطويلة وهذه الرحلة 
املفعمة باحلب واملــودة اخلالصة 
جتــاه إيطاليــا وشــعبها وتراثها 
وفنونها، لم تكن تتصور أو يدور في 
مخيلتها ابدا أن تلتفت إيطاليا، ذلك 
البلد اجلميل الذي أحبته، وتبادلها 
نفس الشعور الرائع، وأن متنحها 
هذا الوســام الذي يعد أعلى وسام 
متنحه اجلمهورية اإليطالية لغير 
مواطنيها. وتوجهت بالشكر للسفير 
كارلو بالدوتشــي على ترشــيحه 
الكرمي، وللرئاســة اإليطالية على 
قبول الترشــيح ولصاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد على 

املوافقة السامية بقبول الوسام.

إلسهاماتها املميزة ومسيرتها احلافلة سواء على املسار األكادميي أو من خالل مؤلفاتها

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وحرمه والشيخة د.رشا الصباح والسفير اإليطالي وحرمه

(قاسم باشا) الشيخة د.رشا الصباح مع السفير ضاري العجران 

السفير اإليطالي خالل منح الوسام للشيخة د.رشا الصباح بحضور الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

الشيخة د.رشا الصباح مع عدد من احلضور

وزير اخلارجية: رشا الصباح قدوة للجميع ومثال يحتذى في االستفادة من العلم ونشره.. والتكرمي يعكس عمق العالقات 

رشا الصباح: لفتة جميلة ولبنة جديدة تضاف إلى أواصر الصداقة والعالقات الودية املتجذرة بني إيطاليا والكويت

السفير اإليطالي: رشا الصباح سيدة استثنائية وصديقة قوية إليطاليا ولها إسهامات كبيرة في دعم وتعزيز العالقات الثنائية

الظفيري بحث مع السفير العراقي دعم التعاون الثنائي
الكويت تستنكر بشدة استمرار محاوالت ميليشيا احلوثي تهديد أمن السعودية

األمير هنأ رئيس التشيك بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس ميلوش 
زميان رئيس جمهورية التشــيك الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية التشيك وشعبها الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة الــى الرئيس ميلوش 
زميان رئيس جمهورية التشــيك الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وزير الديوان نقل تعازي القيادة السياسية 
إلى السفارة الكورية بوفاة الرئيس األسبق

قام وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
محمد العبداهللا بزيارة إلى سفارة جمهورية 
كوريا لدى الكويت، حيث نقل تعازي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 

العهد الشــيخ مشعل األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وحكومة 
وشعب الكويت وذلك بوفاة الرئيس االسبق 

جلمهورية كوريا الصديقة روه تاي وو.

الشيخ محمد العبداهللا يسجل كلمة في سجل التعازي

إقليم لومبارديا اإليطالي يقدم تسهيالت 
للكويتيني عقب عودة احلياة الطبيعية

روما - كونا: عبر حاكم اقليم 
لومبارديا االيطالي باإلنابة آالن 
ريتســي عــن ترحيــب االقليم 
وعاصمتــه ميالنــو باســتقبال 
الــزوار الكويتيــني وتقــدمي كل 
التســهيالت لهم غــداة اعفائهم 
من العزل االحترازي بعد عودة 
احلياة الطبيعة في ايطاليا. وقالت 
ســفارتنا في بيــان لـ«كونا» ان 
حاكــم االقليم باإلنابة اســتقبل 
سفيرنا في ايطاليا الشيخ عزام 
الصباح بقصــر لومبارديا مقر 
حكومة االقليم في ميالنو، حيث 

تطرقا لعالقات الصداقة الثنائية الوطيدة وأوجه 
التعاون املتنامي والسيما مع لومبارديا أكبر 
أقاليــم ايطاليا وأكثرها حيويــة. من جانبه، 
ثمن السفير الشيخ عزام الصباح اهتمام اقليم 
لومبارديا أكثر األقاليم األوروبية تقدما اقتصاديا 

وتكنولوجيا وحرص حكومة االقليم اخلاص 
على جذب السياحة الكويتية بكل التسهيالت، 
مؤكدا احلرص املتبــادل على تطوير عالقات 
الصداقة ودفع التعاون بني الكويت وإيطاليا في 
اطار اجلهود الدولية للتعافي من آثار اجلائحة.

حاكم إقليم لومبارديا باإلنابة آالن ريتسي مستقبالً السفير الشيخ عزام الصباح

إحالة موضوع اختفاء ٢١ قطعة أثرية للنيابة
الكويت - (كونا): قال 
وزيــر اإلعــالم والثقافــة 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
الشــباب رئيــس املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
عبدالرحمــن  واآلداب 
املطيري، إن جلنة التحقيق 
في موضــوع اختفاء قطع 
مــن اآلثــار رفعــت نتائج 
التحقيــق النهائية، ومتت 
إحالة املوضوع إلى النيابة 
العامــة ملعرفة مصير تلك 
القطــع. وأوضح املطيري 

في بيان صحافي، أنه بناء على ما توصلت 
إليه جلنة جرد املواد األثرية والتراثية التي 
شــكلها املجلس الوطني في وقت ســابق 
«بــأن هنــاك ٢١ قطعة أثريــة كانت ضمن 
مجموعة مــن املواد األثرية املعروضة في 
صالة تابعة للمبنى رقم ١ في متحف الكويت 
الوطني قد تعرضت للحرق من قبل القوات 

العراقية أثناء الغزو الغاشم 
أصدرنا تعليماتنا بتشكيل 
جلنة حتقيق بالنتائج التي 
توصلت إليها جلنة اجلرد».
جلنــة  أن  وأضــاف 
التحقيق التي مت تشكيلها 
من قبله لم تتوصل إلى أن 
القطع الـ ٢١ محل التحقيق 
ضمــن املعروضــات فــي 
صالة تابعــة للمبنى رقم 
١ مبتحف الكويت الوطني 
التــي تعرضت للحرق من 
قبل القوات العراقية أثناء 
الغزو الغاشم للكويت. وأكد أن آثار الدولة 
متثــل قيمة تاريخية وحضارية «نحرص 
على حمايتها وصونها وضمان عدم العبث 
بها وعليه قررنا إحالة املوضوع إلى النيابة 
العامة إلجراء التحقيقات املوسعة ملعرفة 
مصير القطع األثرية املشار إليها ومحاسبة 

كل املتسببني الذين تثبت إدانتهم».

عبدالرحمن املطيري

ملشاهدة الڤيديو

بحث نائب وزير اخلارجية 
السفير مجدي الظفيري مع 
سفير جمهورية العراق لدى 
الكويت السفير املنهل الصافي 
العالقات  عــددا مــن أوجــه 
الثنائية بني البلدين، إضافة 
إلى تطــورات األوضاع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
الوزيــر الســفير أيهم العمر 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون الوطن العربي الوزير 

املفوض ناصر القحطاني. 

الســعودية  العربية  اململكة 
الشقيقة واســتقرار املنطقة 
يشكل انتهاكا صارخا  لقواعد 
الدولي واإلنســاني  القانون 
ويتطلــب حتــرك املجتمــع 
الســريع واحلاســم  الدولي 
لردع هذه التهديدات ومحاسبة 

مرتكبيها.
الــوزارة وقوف  وأكــدت 
الكويت التام إلى جانب اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
وتأييدها في كل ما تتخذه من 
إجراءات للحفاظ على أمنها 

واستقرارها وسيادتها.

إلــى ذلــك أعربــت وزارة 
اخلارجية عن إدانة واستنكار 
العبــارات  الكويــت بأشــد 
استمرار محاوالت ميليشيا 
احلوثــي تهديد أمــن اململكة 
 العربية السعودية الشقيقة 
عبر استهداف مدينة جنران 
بطائرتــني  أبهــا  ومطــار 

مسيرتني.
الــوزارة في  وأوضحــت 
بيــان صحافي أن اســتمرار 
هذه املمارسات العدوانية وما 
تشهده من تصعيد يستهدف 
املدنيني واملناطق املدنية وأمن 

السفير املنهل الصافيالسفير مجدي الظفيري

فتح باب التسجيل لتلقي التطعيمات
ضد أمراض الشتاء لعمر ٣٠ سنة فما فوق

حنان عبداملعبود

قام وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
ووكيــل الوزارة د.مصطفــى رضا بزيارة 
د.حسني جرخي، طبيب األسنان في وزارة 
الصحة، حيث يرقد في املستشفى لالطمئنان 
على حالتــه الصحية، ولقاء أهله وذويه، 

وذلك بعد تعرضه حلادث دهس.

في إطــار احلملة التــي أطلقتها وزارة 
الصحة للتطعيمات ضد أمراض الشــتاء 
(املوسمية)، أعلن املتحدث الرسمي لوزارة 
الصحــة د.عبداهللا الســند عــن فتح باب 
التســجيل لتلقي التطعيمات ضد أمراض 
الشــتاء للفئة العمرية ٣٠ سنة فما فوق، 
حيث أوضح أن التسجيل حلجز موعد مسبق 
عبر رابط التطعيم في املوقع اإللكتروني 

الرسمي لوزارة الصحة. 
من جهة أخرى، أفاد د.السند عن حتديد 
يوم الســبت ٣٠ اجلاري لتقــدمي اجلرعة 
الثانية من لقاح أكسفورد في مركز الكويت 
لتطعيم كوفيد-١٩ في أرض املعارض في 
منطقة مشــرف، وذلك ملن تعذر حصوله 
على اللقاح خالل الفترة املاضية ألي سبب، 
كما أكد د.السند  ضرورة االلتزام باملوعد 
احملدد بالرسالة النصية املرسلة واملوضح 

فيها موعد تلقي اللقاح. 
يذكــر أن وزارة الصحة دشــنت حملة 
التطعيمات املوسمية ضد أمراض الشتاء 
بالتــوازي مــع تقــدمي اجلرعــة الثالثــة 
التنشــيطية من لقاح كوفيــد-١٩ للفئات 
املشــمولة بتلك اجلرعة في نهاية الشــهر 
املاضي، على أن تشمل احلملة سائر الفئات 
العمرية خالل األيام القادمة مبشيئة اهللا.

وزير ووكيل الصحة اطمأنا على حالة  د.حسني جرخي بعد تعرضه للدهس

جناح عملية معقدة إلزالة حصوات كانت ملتصقة بدعامة
أعلن رئيس وحدة املسالك 
البولية في مستشــفى جابر 
للقوات املسلحة د. محمد الغامن 
عن جناح عملية إزالة حصوات 
معقدة ملريضة في الثالثينات 

من العمر.
وبــني أن املريضة راجعت 
املستشــفى الشــهر املاضــي 
وكانت تعاني من آالم شديدة 
في أســفل البطــن مع آالم في 
الكلــى مــع تــدمم فــي البول 
مصاحب حلرقان، وبعد أخذ 
التاريــخ املرضــي للمريضة، 
تبــني أنه متــت إزالة حصوة 
من احلالب مع تركيب دعامة 

للحالب.
وقال الغامن ان الفحوصات 
التــي أجريــت للمريض تبني 

في املثانة البولية يصل حجمها 
إلى نحو ٥سم، وكانت ملتصقة 
بالدعامــة، مع وجود عدد من 
احلصوات في احلالب، وكذلك 

حصوة متكونة في الكلى.
وذكر أنه مت إخبار املريضة 
بضرورة إجراء منظار جديد 
للمثانة البولية والكلى لتفتيت 
احلصوات وإزالة الدعامة مع 
احتمالية اللجوء إلى تركيب 
«درنقة» أي قسطرة خارجية 
للبول عن طريق الكلى في حال 
عدم استطاعتنا إزالة الدعامة 
بالكامل، موضحا ان العملية مت 
إجراؤها حتت التخدير الكامل، 
واســتغرقت نحــو ســاعتني 

ونصف الساعة.
وأشار الغامن إلى أن الفريق 

بالصبغة وكانت األمور سليمة، 
ثم قمنا بوضع دعامة جديدة 
للمريضة.وبني الغامن أنه بعدما 
أفاقــت املريضة شــرحنا لها 
احلالة، وشددنا على ضرورة 
مراجعتنا بعد أقل من شــهر، 
وحددنا املوعد لكي تتم إزالة 
الدعامة حتى ال يتكرر ما حدث.

ونصــح الغــامن املرضــى 
اتبــاع إرشــادات  بضــرورة 
الطبيب  الطبيب، ومراجعــة 
فــي املوعد احملــدد، مؤكدا أن 
على املرضــى الذين يقومون 
بتركيب دعامــة عليهم تذكر 
املوعد احملدد إلزالتها حتى ال 
تتفاقم احلالة عليهم بشــرب 
املاء بكميات كبيرة وبانتظام، 

وعدم التعرض لإلمساك.

الطبي قام بالبداية بعمل منظار 
للمثانة البولية، واكتشف أن 
احلصــوة الكبيــرة ملتصقة 
بالدعامــة، فقمنــا بتفتيــت 
احلصوة إلى حصوات صغيرة 
عن طريق جهاز الهيدروليك، ثم 
حاولنا إزالة الدعامة، فاكتشفنا 
أن حركتهــا صعبــة، فقمنــا 
بعمل منظار للحالب لتفتيت 
احلصوات، وبعدها استخدمنا 
املنظــار املــرن، ووصلنا إلى 
نهاية الدعامة فــي الكلى، ثم 
وجدنا هنــاك حصوات فقمنا 
بتفتيتها، وبعدها قمنا بإزالة 
الدعامة بالكامل، بعدها أجرينا 
منظار استكشاف من احلالب 
إلى الكلى وكانت األمور بخير، 
وكذلك قمنا بعدها بعمل أشعة 

الغامن: ملريضة في الثالثينيات من العمر كانت تعاني من آالم شديدة في أسفل البطن مع آالم في الكلى

د. محمد الغامن

منها أن املريضة لم تتذكر أن 
تراجع املستشفى إلزالة دعامة 
كانت قد ثبتتها قبل أكثر من 
عــام، مبينا أن الفريق الطبي 
اكتشف وجود حصوة ضخمة 


