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لفتة كريمة 
و«الصحة غائبة»

لفتة كريمة تمثلت في حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
املحمد تقديرا منه للدور الرائد للفقيدين د. نائل النقيب ود. يوسف 
 ١٨ منذ  تكريمهما  النظر عن  الصحة  وزارة  تغض  في حني  عمر، 

عاما.

الجـزائــري

النقيب سبق عصره
في الجراحة والعالج

قال د. حسني الجزائري ان معرفته بالدكتور نائل النقيب بدأت عام 
١٩٧٥، حيث كان احد الجراحني املتميزين، مشيرا الى انه كان يتقابل معه 
كوزير للصحة في اململكة العربية السعودية ويتناقش معه في بعض 

الجراحات التي يجريها.
واشار الجزائري الى انه خالل تلك الفترة التي شغل فيها د. النقيب 
الصحية  الخدمات  الكويت تطورا ملحوظا في  الوكيل شهدت  منصب 
لدرجة انتقد فيها البعض زيادة عدد املستشفيات واستحقت ان تسمى 

بالفترة الذهبية.
ويذكر ان النقيب أجرى عملية صعبة جدا ملريض في غدته اللعابية 
النكفية التي كانت في وجهه، مشيرا الى انها عملية دقيقة جدا وتحتاج 
إلى تشريح عصب الوجه الذي يمر من خالل الغدة، وان اي ملس للعصب 
سيعود بأثر سلبي على وجه املريض فهي من اصعب العمليات، الفتا 

الى ان النقيب استطاع اجراءها بنجاح باهر، فقد كان سابقًا لعصره.
واضاف كان د. النقيب شابًا متحمسًا يرغب في خدمة بلده واستطاع 
انشاء مركز بمساعدة د. عمر يوسف الذي كان في وقت لم يكن فيه 

العالج باالشعة منتشرا في ذلك.

ناسا يخشون من ظهورهم 
ُ
هناك أ

حــتــى ال يـــأخـــذوا األضــــــواء منهم، 
الــكــفــاءات حقها  وكـــان يعطي تلك 
تقدم  يـــــحـــــدث  حــــتــــى  ووضـــــعـــــهـــــا 

للمركز.
وأضاف: لقد جمعتني الظروف 
بالدكتور نائل النقيب الذي كان له 
دور كبير في التطوير الذي حدث 
فــــي املـــــركـــــز، ولــــــوال وجــــــود هذين 
الرجلني في الكويت ملا حــدث هذا 
الــتــطــور املـــذهـــل وملــــا انــشــئ مركز 
الــكــويــت ملــكــافــحــة الــســرطــان الذي 
هذا  لعالج  متكامال  مــركــزًا  يعتبر 

املرض الخطير.
وأشــــــار مـــطـــاوع إلــــى أنــــه ليس 
املــهــم هــو عــمــل املــركــز ولــكــن املهم 
املركز اصبح مركز إشعاع في  ان 
منطقة الخليج كلها، مشيرا الى ان 
املركز كان يعالج مرضى الخليج 
الذين ليس لديهم امكانات لعالج 
واليمن،  عـــمـــان  مـــثـــل  الــــســــرطــــان، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــضــرون للعالج 
مــجــانــا آنــــــذاك، بــاالضــافــة الـــى ان 
املــركــز  ســاهــم مــع دولـــة البحرين 
فــي انــشــاء عــيــادة مشتركة، حيث 
كـــنـــا نـــذهـــب انـــــا والــــدكــــتــــور عمر 
كــــل أســـبـــوعـــني لــعــمــل عــــيــــادة في 
لــلــكــشــف عــلــى املرضى  الــبــحــريــن 

هناك.
وأشــار الــى ان د. عمر ذهــب الى 
لعمل  طلبوه  حيث  عمان  سلطنة 
هناك  األورام  لــــعــــالج  تـــخـــطـــيـــط 
الكويت  مـــركـــز  وكــــــان  وتــــطــــويــــره، 
ملكافحة السرطان مركزا لألبحاث 
ما  وهـــذا  القيمة،  العالية  العلمية 
عــــّرف الــعــالــم بــهــذا املـــركـــز وكانت 
الكويت تدعى الى أي مؤتمر عاملي 

للمشاركة.

كتب ماجد النعمة 
وعالء الدين علي:

بــحــضــور ســمــو رئــيــس الــــوزراء 
الشيخ ناصر املحمد اقامت «مبرة 
لــرعــايــة مــرضــى السرطان  حــيــاة» 
حفل تكريم لرائدي عالج السرطان 
في البالد املرحوم د. نائل النقيب 
عــمــر وذلك  يـــوســـف  د.  واملــــرحــــوم 

على شرف عائلتيهما.
وقـــــــــال ســــمــــو رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
املحتفى  ان  املحمد  نــاصــر  الشيخ 
بهما لهما صــدى كبير في تاريخ 
ان  الى  الصحية، مشيرا  الخدمات 
ما عرض في الحفل عن سيرتهما 
بالنسبة  جــــــدا  قـــلـــيـــل  شــــــيء  هـــــو 
فــــي خـــدمـــة وطنهما  بــــه  ملــــا قـــامـــا 

الكويت.
تصريح  فـــــــي  ســــــمــــــوه  وعــــــبــــــر 
للصحافيني عقب تكريمه لعائلتي 
للسيدة  شــكــره  عــن  بهما  املحتفى 
رقــيــة الــقــطــامــي عــلــى مـــا قــامــت به 
لـــهـــذه املبرة  مــــن خـــــالل انـــشـــائـــهـــا 

العريقة.
ومن جانبه، قال املدير االقليمي 
ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة للشرق 
االوســــط د. حــســني الــجــزائــري في 
كلمة لــه فــي الحفل ان االمــة فقدت 
رائدين من رواد الطب ساهما في 

نهضة الكويت الصحية.
الراحلني  ان  الجزائري  واضــاف 
ادرك حجم  مــــن  اوائــــــــل  مــــن  كــــانــــا 
الـــــســـــرطـــــان على  مـــشـــكـــلـــة مـــــــرض 
املستويني العربي والعاملي، مشيرا 
الى انهما بنيا جيال من الباحثني 
والــعــامــلــني فـــي تــخــصــص حيوي 
انـــســـانـــي واســـتـــطـــاعـــا مــــن خالله 
الــكــويــت للسرطان  مــركــز  تــحــويــل 

الى مركز اقليمي عاملي.

جهد ومثابرة

الذي  الــتــمــيــز  هــــذا  ان  واوضــــــح 
حـــقـــقـــه هــــــــذان الـــطـــبـــيـــبـــان مـــــا هو 
لـــلـــجـــهـــد واالخــــــــالص  نـــتـــيـــجـــة  اال 
واملــــثــــابــــرة فــــي عــمــلــهــمــا الــــــدؤوب 
للوصول  الــالمــحــدود  وعطائهما 
الى هذه املكانة التي وصلت اليها 

الكويت.
مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس جمعية 
الـــبـــحـــريـــن ملــكــافــحــة الـــســـرطـــان د. 
الفقيدين  ان  فــخــرو  عــبــدالــرحــمــن 
كـــانـــت لــهــمــا بــصــمــة واضـــحـــة في 
الجهد واالخــالص في العمل على 
تــطــويــر مــراكــز الــســرطــان فــي دول 

الخليج.
واشــــــــار الـــــى انـــهـــمـــا تـــمـــيـــزا في 
تطوير  فـــــي  وســــاهــــمــــا  عـــمـــلـــهـــمـــا 
ورفع مستوى اداء الكوادر الطبية 
الــــوطــــنــــيــــة والــــعــــربــــيــــة مـــــن خالل 
والندوات  املــســتــمــرة  بــرامــجــهــمــا 
املحلية  الــــعــــلــــمــــيــــة  والـــــــلـــــــقـــــــاءات 
والعاملية، مشيدا بدورهما النبيل 
الطبي  السلمانية  في انشاء مركز 

في مملكة البحرين.
واكـــد ان مــثــل هـــذه الــصــفــوة من 
االطباء املتميزين تعد بحق نبراسا 
الطبي  العمل  طريق  على  مضيئا 
وقــــدوة حسنة لــزمــالئــهــم فــي هذه 
غايتنا  لبلوغ  االنسانية  املسيرة 
بخدماتنا  والـــــرقـــــي  الــــتــــقــــدم  فــــي 

الصحية من اجل املريض.
من جانبه، قال رئيس الجمعية 
الـــــقـــــطـــــريـــــة ملــــكــــافــــحــــة الـــــســـــرطـــــان 

رئيس الوزراء كّرم عائلتي رائدي عالج السرطان في الكويت

نــاصــر املحــمـــد
دور رائد للنقيب وعمر في تاريخ الخدمات الطبية

فـــي الـــشـــرق االوســــــط وهــــو سجل 
الـــســـرطـــان الــــذي كــــان الــوحــيــد في 
املنطقة وهــو واحــد مــن خمسة او 
ســتــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتم 
عمل هذا السجل عام ١٩٧٤ ومازال 
يعمل حتى اآلن، وله مكانة كبيرة 
العمل  ان  الـــــى  الـــعـــالـــم، الفـــتـــا  فــــي 

الوطني املخلص سيظل خالدا.

دعم الكفاءات

وأشــار الى ان د. عمر كان يهتم 
بــاســتــقــطــاب الــــكــــفــــاءات، حــيــث ان 

الكبيرة  الجهود  نتيجة  السرطان 
في هذا الشأن، وهي ليست جهود 
بقدر ما هي رؤية ملا يمكن تطويره 
الــتــي عملها د. عمر في  واألشــيــاء 
وقــتــهــا والـــعـــالـــم كــلــه لـــم يكتشف 
أهميتها اال بعدها بسنني فكانت 
كيفية  عــن  رؤيـــة مستقبلية  عــنــده 
جيد  عـــــاملـــــي  اورام  مـــــركـــــز  عــــمــــل 
بــالــخــطــوات الــصــحــيــحــة لـــه وهذه 

عملية مهمة جدا.
وتابع: كان البداية وانا اعتبره 
 تاريخيا في مجال السرطان 

ً
عمال

الحميمة  عــــالقــــتــــه  عـــــن  مـــــطـــــاوع 
والدكتور  عمر  يــوســف  بــالــدكــتــور 
نــائــل الــنــقــيــب رحــمــهــمــا الــلــه وعن 
اول مركز  انـــشـــاء  فـــي  جــهــودهــمــا 
ملكافحة السرطان في الكويت الذي 
منطقة  فـــي  نـــوعـــه  مـــن  األول  كــــان 

الخليج والشرق االوسط.
وذكر في كلمة ألقاها في الحفل 
انــــه قــــدم الــــى الـــكـــويـــت عــــام ١٩٧٥ 
وعمل حتى عــام ١٩٩٠، وأنــه رافق 
د. عمر وكان هذا الوقت هو العصر 
ملكافحة  الـــكـــويـــت  ملـــركـــز  الـــذهـــبـــي 

الـــدكـــتـــور بـــن جـــبـــرال ثــانــي انــــه لم 
او  النقيب  يلتق شخصيا د. نائل 
د. يوسف عمر ولكنه سمع عنهما 
انشاء  في  الــبــارز  لدورهما  الكثير 
املنطقة،  فــي  لــلــســرطــان  مــركــز  اول 
مــؤكــدا انــهــمــا ســاهــمــا فــي تطوير 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، حـــيـــث كان 
املرضى الخليجيون يتم ابتعاثهم 

الى الكويت للعالج.

أول مركز

سمير  د.  تــــحــــدث  جـــهـــتـــه،  مـــــن 

تــحــدثــت ارمـــلـــة د.يـــوســـف عــمــر عـــن نشأته 
مــركــز ملكافحة  اول  انــشــاء  فــي  وحياته ودوره 
السرطان في منطقة الشرق االوسط والخليج، 
حــيــث اشــــارت الـــى انـــه تــخــرج فــي كــلــيــة الطب 
بجامعة عــني شــمــس فــي الــقــاهــرة، ثــم التحق 
بــقــســم االشـــعـــة فــيــهــا، وســـرعـــان مـــا ذهـــب الى 
الى  عــاد  للدراسة، وبعدها  عــام ١٩٥٩  انكلترا 
مـــصـــر، وكـــــان فـــي ذلــــك الـــوقـــت ان طــلــبــت منه 
فــيــهــا كاستشاري  لــلــعــمــل  الــحــضــور  الــكــويــت 
اوًال  التحق  السرطان، حيث  في عالج مرضى 
بقسم االشعة في مستشفى الصباح وبعدها 
تـــم انـــشـــاء مـــركـــز الــكــويــت ملــكــافــحــة السرطان 
وكان معه العديد من الزمالء واالختصاصيني 
واالشعة  والـــــجـــــراحـــــني  الـــعـــالجـــيـــة  لـــالشـــعـــة 

فكروا  جمعيهم  والباثولوجية  التشخيصية 
فــي انــشــاء مــركــز جــراحــة والــتــوســع فــي مركز 
السرطان حقيقة مع التبرع السخي من حسني 
مكي جمعة آنذاك، الفتة الى ان التكريم يجسد 

الوفاء للفقيدين.
وتـــابـــعـــت: اتـــذكـــر وقــتــهــا بـــرجـــس البرجس 
ود.عبدالرحمن  الــصــحــة،  لـــــوزارة  وكــيــال  كـــان 
كــان دورهما  الــعــوضــي وزيـــرًا للصحة، حيث 
البعثات للخارج  العديد من  ارســال  كبيرًا في 

التي افادت واستفادت.
كــان هناك كوكبة كبيرة من  لقد  واضــافــت، 
املركز  في  كبيرة  قاموا بجهود  الذين  االطباء 
مــثــل د.نــائــل الــنــقــيــب، رحــمــه الــلــه، كـــان جراحًا 
بارعًا في سرطان الرقبة والرأس وكان وقتها 

انكلترا، وكلهم كــان لهم دور  لــتــوه مــن  عــائــدا 
كبير في املركز لتقديم اعلى خدمة للمرضى، 
وقــالــت: اتــذكــر وقتها ان الــــوزارة لــم تبخل في 
احـــدث االجـــهـــزة بتقنيات عــالــيــة جدًا،  تــوفــيــر 
فــكــانــت مـــنـــارة لـــعـــالج الـــســـرطـــان فـــي املنطقة 
التي تحققت  ان من االشــيــاء  كلها، وال ننسى 
في تلك الفترة عمل سجالت لحاالت السرطان 
في الكويت، وكــان هذا السجل مهما جــدًا، في 
التركيز  ثم  املنتشرة  السرطانات  اكثر  معرفة 

على عالجها.
كــــان مــنــســقــًا للجنة  ان د.عـــمـــر  واوضــــحــــت 
املسؤولة عن السرطان في الخليج، حيث كانت 
هناك اسس للعالج في جميع الحاالت تسمى 

بروتوكوال.

اكـــد مــديــر منطقة الــصــبــاح االســبــق د. مــحــمــود البدر 
اهمية الــدور الــذي قام به الراحالن النشاء مركز الكويت 
للسرطان، والذي لم يكن موجودا في اي مكان في العالم 
آنــذاك، مشيرا الــى انــه تم انشاء مثل هــذا املركز في قطر، 
في  الكويت، وايضا  انشاء مركز  بعد ٢٤ عاما من  ولكن 
كندا تم انشاء مثل هذا املركز، ولكن بعد ١٠ سنوات من 

انشاء مركز الكويت لعالج السرطان.
واشــــار الـــى ان تــكــريــم الــراحــلــني جـــاء مــتــأخــرا، ولكنه 

الخطأ تجاهل  فمن  مــن نسيانهما،  افضل  حــال  اي  على 
االنجازات الوطنية. ولفت البدر الى ان هذا العمل الجبار 
الـــذي قـــام بــه الــطــبــيــبــان، عــلــى مــا يــبــدو، بـــدأ يــتــآكــل وبدأ 
يخفت وميضه، مضيفا: واحــب ان اوضــح انــه كــان يجب 
ان يتم تكريم الطبيبني في كل مؤتمر عاملي، لكن كوزارة 
هنا في الكويت، لوال ما ذكره برجس البرجس في جريدة 
القبس، عن خبر وفاة د. يوسف عمر، ملا عرف دوره احد، 

وكان ذلك في شهر رمضان، اي بعد وفاته بثالثة اشهر.

كونا ــ اشاد مسؤوالن خليجيان باهتمام الكويت 
بمرضى السرطان منذ القدم وتقديم افضل الخدمات 

الطبية ملواكبة اخر تطورات ما توصل اليه العلم.
السرطان  ملكافحة  القطرية  الجمعية  رئيس  وقــال 
(كــونــا) ان هناك  الــدكــتــور خــالــد بــن جــبــر آل ثــانــي لـــ

زيــــادة فـــي نــســبــة مــرضــى الــســرطــان فـــي قــطــر وعلى 
رأسها سرطان الثدي الذي غالبا ما يصيب النساء، 
لــلــرجــال اضــافــة الى  الــرئــة بالنسبة  ويــلــيــه ســرطــان 
والغدة  والقولون  الكبد  نسبة سرطانات  في  ارتفاع 

الدرقية.
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ـــان ســاهــمــا في  ـــرم ـــك ـــرو: امل ـــخ ف
والعربية الكويتية  ــوادر  ــك ال تأهيل 

الــبــدر 

زيـادة فـي نسبـة اإلصـابة بالسـرطان

أوراد الجابر

«مبرة حياة» 
تضاعف دعمها 
ملرضى السرطان
ــــ قـــالـــت رئــيــســة لجنة  كـــونـــا ـ
حياة لرعاية مرضى السرطان 
ان  ــــر  الــــجــــاب اوراد  الـــشـــيـــخـــة 
ادوية  توفير  الــى  تهدف  اللجنة 
السرطان للمرضى املقيمني في 

الكويت.
في  اوراد  الشيخة  واضــافــت 
تــصــريــح لــــ «كـــونـــا» اثـــر تكريم 
والدكتور  النقيب  نائل  الدكتور 
يــوســف عــمــر مــؤســســي مركز 
السرطان في الكويت، ان جميع 
ما تتلقاه اللجنة من مساعدات 
مــــــــاديــــــــة مــــــــن اشــــــــخــــــــاص او 
مــؤســســات او شــركــات وبنوك 
يتم صرفه بالكامل على شراء 

االدوية. 
جميع  ان  الــــــــى  واشــــــــــــــارت 
االنشطة االجتماعية واالعالنية 
يتم الصرف عليها من عضوات 
على  حـــفـــاظـــا  االدارة  مــجــلــس 
ـــذي انــشــئــت مــن اجله  الــهــدف ال
املـــبـــرة، وهـــي تــضــاعــف دعمها 

للمرضى.
لــجــنــة حــيــاة تابعة  ان  يــذكــر 
ملبرة رقية عبد الوهاب القطامي 
الى  وتــهــدف  الخيرية،  لالعمال 
السرطان  مـــرضـــى  مـــســـاعـــدة 
توفير  عـــلـــى  الــــقــــادريــــن  غـــيـــر 

االدوية باهظة الثمن.


