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رئيس الوزراء يرعى حفل لجنة «حياة» لتكريم

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر املحمد أن الكويت
ت�ت��ذك��ر دائ �م��ًا أب �ن��اء ه��ا امل�خ�ل�ص��ن م�م��ن ض�ح��وا بالكثير لرفعة
ّ
وتقدم بلدهم وانها تكن لهم كل التقدير ملا قدموه من خدمات
جليلة على جميع املستويات واملجاالت.
وأوض ��ح س�م��وه ف��ي تصريح صحافي ل��ه ل��دى ح�ض��وره الحفل
ال��ذي اقامته لجنة «ح�ي��اة» لرعاية مرضى ال�س��رط��ان ف��ي فندق
املارينا قاعة «سلوى» أمس لتكريم د .املرحوم نائل أحمد النقيب
ود .امل��رح��وم يوسف توفيق عمر ان م��ا قدمه النقيب وعمر من
اعمال ساهمت بشكل فعال في دعم املسيرة الصحية في البالد
وكذلك بتقوية الجهود املبذولة من اجل محاربة مرض السرطان
ً
قائال :ان هذا االحتفال يأتي تكريمًا لهما وألهلهما.
ه��ذا وك��ان االحتفال قد ب��دأ بكلمة القتها رئيسة لجنة «حياة»
ل��رع��اي��ة م��رض��ى ال�س��رط��ان الشيخة اوراد ال�ج��اب��ر األح�م��د أك��دت
من خاللها ان الكلمات لن تفي د .نائل النقيب ود .يوسف عمر
حقهما ملا قدماه من خدمات لرعاية مرضى السرطان وعالجهم
داعية املولى عز وجل ان يرحمهما ويغفر لهما.

أوراد الجابر :الكلمات لن تفي
الدكتورين حقهما في مكافحة
السرطان

استفادة عاملية

جانب من حفل تكريم رجل استحق التكريم

د .خالد بن جبر

سمو رئيس الوزراء يكرم السيدة رقية عبدالوهاب القطامي

ب� � ��دوره أك� ��د رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ال �ب �ح��ري��ن مل �ك��اف �ح��ة ال� �س ��رط ��ان د.
ً
عبدالرحمن فخرو قائال :ان للفقيدين دورًا كبيرًا في انشاء أول
مركز لعالج م��رض السرطان ف��ي مملكة البحرين فعطاءاتهما
التي استمرت قرابة النصف قرن لم تكن محدودة بمكان معن،
بل أن سعيهما وجهودهما كانت موجودة في أي مكان يحتاج
الى خبرتهما في عالج مرض السرطان.
وأش � ��ار ف �خ��رو ال ��ى أن اآلالف م��ن ال �ن��اس ي �ت��ذك��رون م��ا ق ��ام به
الفقيدان من أعمال كبيرة في خدمة مرضى السرطان ،مؤكدًا ان
حضوره حفل تكريم الفقيدين ما هو إال رد للجميل الذي قدماه
ألهل البحرين من املصابن بمرض السرطان.

تكريم املخلصن
م��ن جانبه ،ق��ال رئيس الجمعية القطرية ملكافحة ال�س��رط��ان د.
خالد بن جبر آل ثاني« :بمجرد أن تلقيت اتصاال لدعوتي الى
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رهام نائل النقيب

{

{

{
{

رئيس التحرير مرحبًا بسمو رئيس الوزراء

د .عبدالرحمن فخرو

{

{

حرم الفقيد الكبير د .نائل النقيب ونجلها د .هذيل وحرمه وأقاربه

د .حسني الجزائري

{

{

الشيخة أوراد جابر األحمد

الشيخ ناصر املحمد يكرم د .نائل النقيب بتسليم درع املناسبة ألرملته الفاضلة سعاد الرفاعي

{

د .حسني الجزائري :الكثير من
الجامعات استفاد من النقيب
ويوسف العمر

م��ن جانبه ،أك��د امل��دي��ر االقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق
املتوسط د .حسن الجزائري ان الفقيدين لم يقدما خدماتهما
فقط ل��دول��ة الكويت ب��ل استفادت منهما الكثير م��ن الجامعات
وامل��راك��ز العاملية املهتمة بعالج م��رض السرطان مشيرًا ال��ى ان
جهودهما ت �ج��اوزت ال �ح��دود االقليمية لتصل ال��ى العاملية ملا
يتمتعان به من علم واخالص في العمل.

عرفان بالجميل

{

{

ناصر املحمد :املغفور
لهما أسهما بفاعلية
في دعم املسيرة
الصحية

كتب إبراهيم الخالدي

ً
وق��ال الجزائري ان ع��الج م��رض السرطان لم يعد مستحيال في
وجود اطباء مخلصن يواصلون الليل بالنهار من اجل التوصل
الى عالج يوقف معاناة الكثير من املصابن بهذا املرض الخبيث
ول�ع��ل ت�ط��ور االب �ح��اث وال��دراس��ات يعتبر ش��اه�دًا على الجهود
املبذولة في هذا املجال.
وأض � � ��اف :وم� ��ن األط� �ب ��اء امل �خ �ل �ص��ن ال ��ذي ��ن ق ��دم ��وا ج ��ل وق�ت�ه��م
وجهدهم في ه��ذا املجال الدكتوران نائل النقيب ويوسف عمر
رحمهما الله فقد ساهما بشكل فعال في دعم تلك الجهود لعالج
مرض السرطان.

{

{

سمو الشيخ ناصر املحمد يحيي الحضور

سمو رئيس الوزراء مع الزميل رئيس التحرير عماد بوخمسني وحرمه

الوقوف دقيقة حدادًا على روحي الفقيدين الكبيرين د .نائل النقيب ود .يوسف عمر

سعاد الرفاعي مربية فاضلة وأم مثالية

{
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الدكتورين نائل النقيب ويوسف عمر وذويهما

{

عائلة املرحوم د .نائل النقيب «سعاد الرفاعي وبناتها وأحفادها» مع حرم عماد بوخمسني

لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان
ه ��ي ل �ج �ن��ة ت �ت �ب��ع م �ب��رة رق �ي��ة ع �ب��دال��وه��اب ال �ق �ط��ام��ي ل��أع �م��ال
ال�خ�ي��ري��ة وم��رض��ى ال �س��رط��ان ،مهمتها ال��رئ�ي�س��ة ت��وف�ي��ر ال ��دواء
ملرضى السرطان من غير الكويتيني املقيمني في دول��ة الكويت
الذين يتلقون العاج في مستشفى حسني مكي جمعة للجراحة
التخصصية.
كما أن جميع ما تتلقاه «لجنة حياة» من مساعدات مادية من
زك ��وات أو ص��دق��ات أو ت�ب��رع��ات م��ن أش �خ��اص أو م��ؤس�س��ات أو
شركات أو بنوك تقوم بصرفها بالكامل على شراء األدوي��ة ،أما
ما يخص األنشطة االجتماعية واالعانية فان أعضاء مجلس
االدارة يقومون بالصرف عليها بالكامل مشاركة منهم للحفاظ
على الهدف الذي من أجله أنشئت املبرة ولتوصيل األمانة التي
أؤتمنوا عليها من قبل املتبرعني الكرام.
وي��أت��ي حفل ال�ع��رف��ان وال��وف��اء ال��ذي أقامته لجنة ح�ي��اة لرعاية
مرضى السرطان للفقيدين الكبيرين هو نقطة من بحر العطاء
الذي قام به الراحان في عاج آالف املرضى بنفس طيبة وتعامل
راق.
وأي �ض��ا ش�ك��ر وت�ق��دي��ر ل��أط�ب��اء اآلخ��ري��ن امل�خ�ل�ص��ني ف��ي عملهم
الذين أقسموا قسما عظيما والتزموا وعملوا به.
وكذلك الشكر والتقدير الكبير لجميع من ساهم ماديا أو معنويا
في دع��م لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان في توفير ال��دواء
الباهظ التكلفة ملرضى السرطان من املقيمني في دولة الكويت.

{

{

رابعة حسني مكي الجمعة والشيخة أوراد جابر األحمد

{

{

الشيخ ناصر املحمد مع السيدة سعاد الرفاعي

د .سمير مطاوع :كان
للفقيدين دور كبير أثناء الغزو
العراقي في عالج املرضى

الزميل رئيس التحرير في حديث جانبي مع السفير املصري طاهر فرحات

األستاذ أنور النوري الوزير األسبق مع األستاذ عماد بوخمسني رئيس التحرير

حضور نسائي الفت

{

{

د .فائزة الخرافي والشيخ مبارك الصباح.

د .خالد بن جبر :مركز حسني
مكي الجمعة في الكويت رائد
في مكافحة السرطان

{

ب ��دوره أك��د اس �ت �ش��اري ع��اج األورام ّ ف��ي امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ال�ع��امل��ي
ف��ي ال�ق��اه��رة د .سمير م�ط��اوع أن��ه ف��ض��ل العمل ف��ي ال�ك��وي��ت مع
بداية فترة السبعينيات بعد أن تلقى عرضا من د .يوسف عمر
للعمل معه في املركز الكويتي ملكافحة السرطان ملا يملكه من
خبرة من املمكن االستفادة منها ،موضحا ان قراره هذا كان في
محله ،خصوصا بعد االلتقاء الدكتور نائل النقيب  -رحمه الله
 والعمل معه ف��ي م��رك��ز حسني مكي جمعة ،ف�ه��ذان ال��دك�ت��ورانلهما الفضل على ع��دد كبير م��ن األط�ب��اء واملختصني ف��ي عاج
مرض السرطان.
واستذكر مطاوع ذكرياته مع الفقيدين والتي وصفها باملتميزة،
مشيرا ال��ى أن��ه التقى د .ي��وس��ف عمر ف��ي ال�ق��اه��رة أث�ن��اء الغزو
العراقي على الكويت وكان  -رحمه الله  -في حالة نفسية صعبة
ح�ي��ث ان ��ه ك ��ان ي ��ردد دائ �م��ا «ان ال �ك��وي��ت ب �ل��دي وال أع ��رف ب�ل�دًا
غيرها».

وفي نهاية الحفل قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر
املحمد بتكريم ذوي الفقيدين د .نائل النقيب ود .يوسف عمر ملا
قاما به من جهود كبيرة لخدمة بلدهما الكويت.

{

خبرة عاملية

د .عبدالرحمن فخرو:
للفقيدين دور في إنشاء أول
مركز لعالج السرطان في
البحرين

{

{

ه��ذا ال�ح�ف��ل ال�ك��ري��م واف �ق��ت س��ري�ع��ا ول��م أت ��ردد ألن��ه ح�ف��ل تكريم
ألط�ب��اء ق��دم��وا ك��ل م��ا لديهم لخدمة املصابني بمرض السرطان
دون كلل أو م�ل��ل ،خصوصا ان دول��ة ال�ك��وي��ت تعتبر أول دول��ة
ف��ي املنطقة اهتمت ب�ع��اج م��رض��ى ال�س��رط��ان م��ن خ��ال افتتاح
م��رك��ز حسني مكي الجمعة ال��ذي يعتبر م��رك�زًا ف��ري�دًا م��ن نوعه
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» .وأض� ��اف« :ل��م أت �ش��رف بمقابلة ال��دك�ت��وري��ن نائل
النقيب وي��وس��ف عمر ولكن انجازاتهما كانت تتحدث عنهما
ووصلت الى العاملية بفضل ما بذاله من جهود لدعم الدراسات
والبحوث املقدمة في محاربة مرض السرطان ،رحم الله الفقيدين
وأسكنهما فسيح جناته.

سمو رئيس الوزراء يتوسط أسرة الفقيد الكبير د .نائل النقيب ورقية عبدالوهاب القطامي صاحبة لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان (تصوير هشام اليوسف)

سمو رئيس الوزراء يكرم أسرة املرحوم د .النقيب

د .هذيل النقيب مع والدته وأفراد األسرة

شيوخ وشيخات وأطباء وكبار أهل الكويت استذكروا ّ
وأبنوا أحد أفضل أطباء الخليج وطبيب آخر هو د .يوسف عمر الذي لم ينل ما يستحق من تقدير

