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ناصر املحمد متوسطا عائلتي الفقيدين

(تصوير نور هنداوي)

جانب من الحضور

نظمته لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان

ناصر املحمد في حفل تكريم نائل النقيب ويوسف عمر:
جزء قليل ...وقليل مما قدماه من خدمات طبية جليلة
| كتب هاني شاكر |

• أوراد الجابر :نقطة
من بحر العطاء
الذي قام به الراحالن
في عالج السرطان
• الجزائري :األمة فقدت
رائدين من رواد الطب
ساهما في نهضة
الكويت الصحية

أك ��د س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
الشيخ ناصر املحمد ان حفل تكريم
ال ��دك� �ت ��ور ن ��ائ ��ل ال �ن �ق �ي��ب وال ��دك� �ت ��ور
يوسف عمر مؤسسي مركز السرطان
ف ��ي ال �ك��وي��ت ه ��و «ج� ��زء ق�ل�ي��ل وق�ل�ي��ل
مقارنة بما قدمه الفقيدان في خدمات
جليلة في املجال الطبي».
ج��اء ذل��ك في تصريح لسموه على
هامش الحفل الذي اقامته لجنة حياة
ل��رع��اي��ة م��رض��ى ال�س��رط��ان م�س��اء أول
م ��ن أم ��س ف ��ي ق��اع��ة ال�ش�ي�خ��ة س�ل��وى
ال �ص �ب��اح ف��ي ف �ن��دق امل��اري �ن��ا ل�ت�ك��ري��م
الراحلني النقيب وعمر.
وم ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت رئ �ي �س��ة لجنة
ح � �ي� ��اة ل� ��رع� ��اي� ��ة م� ��رض� ��ى ال� �س ��رط ��ان
ال�ش�ي�خ��ة اوراد ال�ج��اب��ر ف��ي ك�ل�م��ة في
الحفل ان تكريم الفقيدين «نقطة من
ب�ح��ر ال �ع �ط��اء ال ��ذي ق ��ام ب��ه ال��راح�ل�ان
ف��ي ع�ل�اج ال �س��رط��ان» ،م�ب�ي�ن��ة اهمية
«دورهما البارز في عالج آالف املرضى
بنفس طيبة وتعامل راق».

واضافت ان هذا «التميز الذي حققه
ال �ف �ق �ي��دان م ��ا ه ��و اال ن�ت�ي�ج��ة للجهد
واالخ � �ل ��اص وامل� �ث ��اب ��رة ف ��ي ع�م�ل�ه�م��ا
ال � � � � ��دؤوب وع� �ط ��ائ� �ه� �م ��ا ال �ل�ام � �ح ��دود
للتوصل الى هذه املكانة التي وصلت
اليها الكويت».
واشارت الشيخة أوراد في تصريح
لوكالة األن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) على
ه ��ام ��ش ال �ح �ف��ل إل� ��ى ان ل �ج �ن��ة ح �ي��اة
ل ��رع ��اي ��ة م ��رض ��ى ال� �س ��رط ��ان «ت �ه��دف
ال��ى توفير ادوي��ة السرطان للمرضى
امل�ق�ي�م�ين ف��ي ال �ك��وي��ت» ،م��وض�ح��ة ان
«ك��ل م��ا تتلقاه اللجنة م��ن مساعدات
م��ادي��ة م��ن اش�خ��اص او مؤسسات او
ش��رك��ات وب �ن��وك ي�ت��م ص��رف��ه بالكامل
ع� �ل ��ى ش � � ��راء االدوي � � � � � ��ة» ،وم �ب �ي �ن��ة ان
االن� �ش� �ط ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واالع�ل�ان� �ي ��ة
كافة يتم الصرف عليها من عضوات
م�ج�ل��س االدارة ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى ال�ه��دف
الذي انشئت من أجله املبرة».
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال امل��دي��ر االقليمي
مل �ن �ظ �م��ة ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ل �ل �ش��رق
االوس� ��ط ال��دك �ت��ور ح�س�ين ال �ج��زائ��ري

في كلمة له في الحفل ان االمة «فقدت
رائ ��دي ��ن م��ن رواد ال �ط��ب س��اه �م��ا في
نهصة الكويت الصحية».
واض � ��اف ال� �ج ��زائ ��ري ان ال��راح �ل�ين
«كانا من اوائل من ادرك حجم مشكلة
م� � ��رض ال � �س� ��رط� ��ان ع� �ل ��ى امل �س �ت��وي�ي�ن
العربي وال�ع��امل��ي» ،مشيرا ال��ى انهما
«بنيا جيال م��ن الباحثني والعاملني
ف � � ��ي ت � �خ � �ص� ��ص ح � � �ي� � ��وي ان � �س� ��ان� ��ي
واس�ت�ط��اع��ا م��ن خ�لال��ه ت�ح��وي��ل مركز
ال�ك��وي��ت للسرطان ال��ى م��رك��ز اقليمي
عاملي».
واوض� � ��ح ان ه� ��ذا «ال �ت �م �ي��ز ال ��ذي
ح �ق �ق��ه ه � � ��ذان ال �ط �ب �ي �ب��ان م� ��ا ه� ��و اال
نتيجة للجهد واالخ�ل�اص وامل�ث��اب��رة
ف� ��ي ع �م �ل �ه �م��ا ال� � � � ��دؤوب وع �ط��ائ �ه �م��ا
الالمحدود للوصول الى هذه املكانة
التي وصلت اليها الكويت».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال رئ� �ي ��س ج�م�ع�ي��ة
البحرين ملكافحة السرطان الدكتور
ع �ب��دال��رح �م��ن ف� �خ ��رو ان ال �ف �ق �ي��دي��ن
«ك ��ان ��ت ل �ه �م��ا ب �ص �م��ة واض� �ح ��ة ف��ي
ال�ج�ه��د واالخ �ل��اص ف��ي ال�ع�م��ل على

ت �ط��وي��ر م ��راك ��ز ال� �س ��رط ��ان ف ��ي دول
الخليج».
واشار فخرو الى انهما «تميزا في
عملهما وس��اه �م��ا ف��ي ت�ط��وي��ر ورف��ع
مستوى اداء الكوادر الطبية الوطنية
وال � �ع� ��رب � �ي� ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ب ��رام �ج �ه �م ��ا
املستمرة والندوات واللقاءات العلمية
املحلية والعاملية» ،مشيدا بدورهما
النبيل ف��ي «ان �ش��اء م��رك��ز السلمانية
الطبي في مملكة البحرين».
وأك� ��د ان «م �ث��ل ه ��ذه ال �ص �ف��وة من
االط�ب��اء املتميزين تعد بحق نبراسا
م�ض�ي�ئ��ا ع �ل��ى ط ��ري ��ق ال �ع �م��ل ال�ط�ب��ي
وق � � ��دوة ح �س �ن��ة ل��زم�ل�ائ �ه��م ف ��ي ه��ذه
املسيرة االنسانية لبلوغ غايتنا في
التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من
اجل املريض».
رئيس الجمعية القطرية ملكافحة
ال�س��رط��ان ال��دك�ت��ور خ��ال��د ب��ن ج�ب��ر ال
ثاني ق��ال ان الفقيدين «ق��دم��ا الكثير
ل�ل�أم ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال �ط �ب��ي
وخ �ص��وص��ا ف ��ي م �ك��اف �ح��ة ال �س��رط��ان
إضافة إلى نشر الوعي وانشاء املراكز

ناصر املحمد خالل الحفل

املتخصصة في مكافحة السرطان».
وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي
ع ��ن ح �ي��اة ال �ف �ق �ي��دي��ن ال��دك �ت��ور ن��ائ��ل
النقيب وال��دك �ت��ور ي��وس��ف ع�م��ر ،وم��ا
ق��دم��اه ل�ل�ك��وي��ت وال �ع��ال��م ال�ع��رب��ي في
مجال العالج من السرطان ،وشهادات
بحقهما.
وي��ذك��ر ان لجنة حياة تابعة ملبرة
رق�ي��ة ع�ب��دال��وه��اب القطامي لالعمال
الخيرية وتهدف الى مساعدة مرضى
ال�س��رط��ان غير ال�ق��ادري��ن على توفير
االدوية باهظة الثمن.

أوراد الجابر متحدثة

رئيس الوزراء استقبل
السفير الليبي
كونا -استقبل سمو رئيس مجلس ال��وزراء في قصر السيف أمس
سفير الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االش�ت��راك�ي��ة العظمى لدى
الكويت محمد محمد املبارك.
وح�ض��ر املقابلة وك�ي��ل دي ��وان سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء الشيخة
اعتماد الخالد.

