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5 قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة 
بشأن زيادة املنحة املقدمة للشباب الكويتي 
عند الزواج من أربعة آالف دينار الى ثمانية 
آالف دينار منها خمسة آالف منحة ال ترد 
والثالثة آالف األخرى يتم ردها طبقا للقواعد 

املتبعة من قبل بنك التسليف واالدخار.

وجه النائب سعد اخلنفور سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه:

منطقة اش���بيلية من املناطق احلديثة التي يس���كنها 
الكثي���ر من املواطنني وال توجد بها مدارس: فلماذا لم يتم 
بناء مدارس في منطقة اشبيلية؟ وإن كانت هناك نية، فكم 
عدد املدارس التي سوف يتم بناؤها؟ ومتى سيبدأ العمل 

في تنفيذها؟ ومتى سيتم االنتهاء منها؟

حماد لزيادة المنحة المقدمة 
للكويتي عند الزواج

الخنفور: لماذا لم يتم بناء مدارس في إشبيلية؟

علي البراكد.فريدة احلبيبد.هالل الساير

»الصحة« للطبطبائي: هذه هي أسس منح فريدة الحبيب مسمى »استشاري«

ردت وزارة الصح��ة مجددا بصورة مفصلة على س��ؤال 
النائب د.وليد الطبطبائي حول األس��س الفنية لتعيني د.فريدة 
احلبيب مبس��مى استش��اري قلب في الوزارة، وكان الوزير 
األسبق علي البراك قد رد على السؤال في الفصل التشريعي 

السابق.
وكان س��ؤال النائب الطبطبائي قد ركز على إفادته باألسس 
الفنية التي على اساس��ها مت إعطاء د.فريدة احلبيب مس��مى 
استش��اري في نوفمبر م��ن الع��ام 2007 متضمنا املؤهالت 
والشهادات العلمية التي كانت حتملها د.احلبيب قبل استقالتها 

من الوزارة.
وجاءت اسئلة الطبطبائي وردود الوزارة عليها كالتالي:

ما األس��س الفنية التي على 
د.فري��دة  إعط��اء  مت  اساس��ها 
احلبيب مس��مى »استش��اري« 
عند تعيينها في نوفمبر 2007؟

األسس الفنية التي منحت 
على اساسها الدكتورة املذكورة 
مس���مى »استش���اري« او اي 
الالزمة  الش���روط  طبيب هي 
لشغل الوظيفة سواء بالتعيني 
او بالترقية وهي ان يستوفي 

الطبيب الشروط التالية:
1 � املؤهالت العلمية.
2 � اخلبرة العملية.

3 � األبحاث الالزمة والواردة 
بقرار مجل���س اخلدمة املدنية 
والقرار الوزاري رقم 356 سنة 
1995 وهي ان يكون اي طبيب 
حاصال على بكالوريوس طب 
وجراحة باالضافة الى 18 سنة 

خبرة كلية.
4 � باالضاف���ة الى ش���هادة 
الدكتوراه و11 س���نة خبرة ما 
بعد الدكتوراه وابحاث علمية 
وموافق���ة مجل���س األقس���ام 

املختص.

المؤهالت العلمية

� الدكت���ورة فري���دة محمد 
احلبيب حصلت على ش���هادة 
بكالوريوس طب وجراحة منذ 

عام 1982.
 Imperial املاجستير من كلية �
Collage )امبريال كولج( عام 

.1991
� شهادة الدكتوراه في امراض 
القل���ب االكلينيكية من الكلية 
امللكي���ة البريطانية منذ 1995 
 Royal Post من جامعة لن���دن
 Graduate Medical School

.University of London
العاملية  الكلي���ة  � زمال���ة 
للقس���طرة التداخلية )تعليم 

وخبرة( سنة 2006.
ثانيا: اخلبرة العملية:

عملت في برامج تدريبية في 
املستشفيات التالية:

 Miami 1� جامع���ة ميام���ي
 University Veterans Administration
 Hospital & Jackson Memorial
 Hospital Affiliated with Miami

.University
2� مستش���فى كامبري���دج 
Cambridge Hospital عام 1984 

� وحدة العناية املركزة.
 Harvard Medical School  �

عام 1985.
3� وعملت بوظيفة مسجل 
بأج���ر مدفوع م���ن احلكومة 
البريطانية ملدة خمس سنوات 
 Hammer Smith في مستشفى
البطاريات وقسطرة  لتركيب 
الشرايني التاجية والعالجية.

4� وعملت بوظيفة مسجل 
 Harefield اول في مستش���فى
Hospital مع البروفيسور مجدي 
يعقوب في عمليات زرع القلب 
مبعدل ثابت كل جمعة وسبت 

وأحد.
5� وابان االحتالل الغاش���م 
على الكويت اسس���ت الساحة 
العس���كرية ملقاوم���ة احلرب 
الكيماوية بالتعاون مع اجليش 

األميركي.
العربية  الزيت  6� ش���ركة 
لوقاية اعضاء الشرطة واجليش 
بتأسيس اخلندق مبعايير طبية 
للوقاية من احلرب الكيماوية.

حيث كانت الطبيبة الكويتية 
الوحيدة التي عاشت على حدود 
الكوي���ت واخلفج���ي ملعاجلة 

النازحني من الكويت.
7� وعملت في مستش���فى 
 Acting بوظيف���ة  االمي���ري 

.Consultant
8� كان���ت تعم���ل عمليات 
التداخلي���ة ف���ي  القس���طرة 
املستشفى الصدري يومني في 
االسبوع طوال فترة عملها منذ 

1995 الى 2000.

.1997 London, UK
� اختفاء موجة يو من تخطيط 
اثناء توسيع الشرايني  القلب 
 European Heart Journal التاجية

.675 : 18 : 1997
� تعبي���ر م���واد املناعة في 
عينات م���ن البطني األمين في 
مرضى توسع الشرايني التاجية 
 European Heart Failure Journal

.657 – 18 : 1997
ال�وظي�ف�����ي  ال�ت�أثي����ر   �
والهيمودايناميك���ي بعد حقن 
هرمون النمو في مرضى القلب 
 Health Science Poster Day
April 1998 كلية الطب جامعة 

الكويت.
� حتديد مس���تقبل املرض 
بواس���طة الطب النووي فيما 
القلبية  يع���رف بالقس���طرة 
للمرضى ذوي احتمال التصلب 
 Health في الش���رايني التاجية
 1998 Science Poster Day April

كلية الطب جامعة الكويت.
� العوامل التي حتدد تصلب 
الش���رايني املغذية للدماغ في 
املرضى أثناء عملية القسطرة 
 Health Science Poster القلبية
Day April 1998 كلي���ة الط���ب 

جامعة الكويت.
� حقن دواء البروستستيكلني 
في مرضى هبوط القلب املزمن 
-1998 ,American Heart Journal

213-212
� تأثير حقن هرمون النمو في 
مرضى ضيق الشرايني التاجية 
دون ارتفاع في ضغط الشريان 
 ,American Heart Journal الرئوي

777-1999,80
� كي���ف تتصرف بالفحص 
االكلينيكي واملخبري في مرضى 
 Science Press, )القلب )كتاب

.1998 London, UK
الفح���ص  مقارن���ة   �
امليكروس���كوبي لعينات من 
البط���ني األمي���ن م���ع احلالة 
 Euro االكلينيكية ملرضى القلب
-1999:20  ,Heart J. August

645
� الطرق غي���ر الدوائية في 
 Scientific معاجلة مرضى القلب

Press
� الطرق الدوائية في معاجلة 

مرضى القلب.
� تصلب الشرايني في شتى 
أنحاء اجلسم في مرضى تصلب 

الشرايني التاجية.
� ش���دة التصلب ودرجتها 
في شرايني الرقبة والرأس في 
املرضى أثناء عملية القسطرة 

القلبية.
� تصل���ب اجل���زء األمامي 
الرقبة في مرضى  من شريان 

الشرايني التاجية.
وقد اعتلت د.فريدة احلبيب 
وظائ���ف قيادي���ة ف���ي مهنة 
الطب على املس���تويني احمللي 

والعاملي:
� عض���وة جمعي���ة القلب 
البريطانية املسجلة في اطباء 
القلب املس���جلني في املجلس 
البريطان���ي حت���ى  الطب���ي 

تاريخه.
� نائب���ة رئي���س االحت���اد 
اآلس���يوي اله���ادي األطلنطي 

الحتاد جمعيات القلب.
� عضوة مجلس إدارة جمعية 

القلب العاملية.
� عض���وة جمعي���ة القلب 
الكويتي���ة والفري���ق الوطني 
ملكافحة أم���راض القلب حيث 
ترأست أربعة مؤمترات علمية 
اس���تضافت فيها خب���راء من 
الكلية  كليفالند، مايو كلينك. 
البريطاني���ة وجون  امللكي���ة 
هوبكنز عام 2007, 2004, 2002, 

2000, 1996 على التوالي.
مثلت الكويت كمحاضر أو 

مدير جلسة
� 1994 ف���ي مدينة توركي 

9� عملت فورا بعد استقالتها 
في مستشفى القوات املسلحة 
حيث اسس���ت وترأست قسم 
القلب الذي نهض حتت اشرافها 
لتسجيل عمليات القسطرة حيث 
كانت تقس���طر مبعدل عش���ر 

عمليات اسبوعيا.
10� اسست ومازالت جتري 
عمليات القسطرة في مستشفى 
دار الشفاء وقد قامت بدورات 
تدريبية لكل ما هو جديد في 
عمليات القسطرة في مستشفى 
تولوز على يد البروفيس���ور 

ماركو دجني فاجديه.
الى عملها في  11� باالضافة 
العناية املركزة ووحدة العناية 
بالشرايني التاجية طوال فترة 
خبرته���ا تق���رب عل���ى الربع 

قرن.
ثالثا: االبحاث العلمية وهي 
ابحاث اكلينيكية نتاج اخلبرة 
العلمية وموثقة في الدوريات 

العلمية التالية:
� دواء جديد ملرضى هبوط 
 British Heart القلب في مجلة

.73 ,)5( 71 ,1994 Journal
� تنظي���م توس���ع األوعية 
الدموية في مرضى الش���رايني 
 1994 Lancet التاجية في مجلة

.373 – 371 : 344 :
� زي���ادة م���واد توس���عة 
الش���رايني التاجية في مرضى 
توسع حجرات القلب ومقارنتها 
 Lancet مبرضى ضيق الشرايني

.888 : 344 : 1995
ارتف���اع نس���بة م���ادة   �
النيترواوكس���يد في الشريان 
الرئ���وي ملرضى هبوط القلب 
 1994 European Heart Journal

.90 : 15 :
� ارتفاع نسبة األرجنني في 
الدم يزيد من قوة ضخ عضلة 
 European Heart Journal القلب

.453 : 16 : 1995
� تأثي���ر البرودة على قطر 
الش���رايني التاجية في مرضى 
التاجي���ة  الش���رايني  ضي���ق 
.1.429 : 92 : 1995 Circulation
التأثي���ر  مقارن���ة   �
الهيمودايناميكي لدواء االرجنني 
بدواء سبسنسبي في مرضى 
اثناء  القل���ب  هب���وط عضلة 
 Pharmacological الرياض���ة 

.75 : 31 : 1995 Research
� تقييم وتشخيص مرضى 
ضي���ق الصمام���ات وضي���ق 
الشرايني التاجية وتوسع في 
 Journal of Int. حجرات القلب
.325 – 317 : 239 : 1996 Med

� ارتفاع نس���بة م���ادة اتي 
ان اف الف���ا )مواد جتلط( في 
القلب  مرضى توسع حجرات 
 347 ,1996 The Biology of No

.1155 – 1151 :
� اس���تجابة انزمي ان او في 
 Lancet مرضى هب���وط القلب

.374 – 371 : 344 : 1994
.Circulation �

� تأثير تي ان اف الفا على 
حدوث اجللط���ة الدماغية في 
 : 1996 Lancet مرضى القل���ب

.115 – 1151 : 347
� تقصي���ر مدة انقطاع الدم 
عن الذراع ف���ي مرضى ضيق 
 .Am J Cardiol الشرايني التاجية

.303 – 300 : 77 :1996
ارتف���اع نس���بة هرمون   �
ايه ان بي ف���ي مرضى ضيق 
الصمامات ومقارنتها مبرضى 
القلب وضيق  توسع حجرات 
 1996 Heart التاجية الشرايني 

.413 – 410 : 75 :
� حقن دواء البروستوسيكلني 
ف���ي مرض���ى ارتف���اع ضغط 
الشريان الرئوي اجلمعية الطبية 

الكويتية نوفمبر 1996.
� حتديد س���بل التشخيص 
والعالج في مرضى هبوط القلب 
 Science Press, )وأسبابه )كتاب

مؤمتر جمعية القلب البريطانية 
 British Cardiac Society Annual

Meeting
� 1994 في مدينة غالسكو � 
 European Society of اسكتلندا

Cardiology
� 1994 الكونغرس العاملي في 
 Joint XII the World Congress برلني
 of Cardiology of the European

Society of Cardiology
الكونغ���رس األول   1995 �
لعلم الدواء في ميالن � ايطاليا 
 First European Congress of

pharmacology
� 1995 جمعية القلب األوروبية 
 XVII the أمس���تردام � هولندا
 Congress of the European

Society of Cardiology
� 1995 امليلي���ان � فلوريدا 
� الوالي���ات املتحدة األميركية 
Fourth International Meeting

� 1995 كاليفورنيا � الواليات 
 American املتح���دة األميركية

Heart Association
 Joint 1995 لندن � بريطانيا �

Cardiovascular Workshop
� 1996 لنزيرهارد � سويسرا 
 International Workshop on
 Isotropic Myocardial Support

Revisited
 British مانشستر � بريطانيا �

Cardiac Society
� 1996 اناهيم � كاليفورنيا 
� الوالي���ات املتحدة األميركية 
 American Heart Association

69th Session
� 1997 برمينغهام � بريطانيا 

British Cardiac Society
� 1997 امس���تردام � هولندا 
 XIXth Congress European
 Society of Cardiology

Amsterdam
� 1997 أورالندو � الواليات 
 American املتح���دة األميركية
 70th  Heart Association

Session
� 1998 ري���و دي جانيرو � 
 XIII World Congress برازي���ل

of Cardiology
� 1998 اس���طنبول � تركيا 
 Selling New Standards for the

Antagonist class
 XXth 1998 ڤيينا � النمسا �
 Congress of the European

Society of Cardiology
� 199 برش���لونة � اسبانيا 
 Targeted Strategy for the
 Treatment of Acute Coronary

Syndromes
 26th 1999 القاهرة � مصر �
 Annual Meeting of the Egyptian

Society of Cardiology
� 1999 دب���ي � اإلم���ارات 
 4th Middle East All Board

Meeting
� 1999 باري���س � فرنس���ا 
 Endovascular Therapy Course
 Coronary and Peripheral

ETC99
� اسبانيا  � 1999 برشلونة 
 XXIst Congress of the European

Society of Cardiology
فرنس���ا   � ني���س   1999 �
 Advances in Cardiovascular

Medicine
 5th The الكوي���ت  2000 �
 Kuwait Heart Foundation

Cardiology Symposium
� 2000 موناك���و � فرنس���ا 
 International Endovascular

Peripheral Course
 7th World كن���دا   2000 �

Congress on Heart failure
� 2001 باري���س � فرنس���ا 
 The Paris Course on

Revisualization
� 2001 ستوكهولم � السويد 
 XXIIIth Congress of European

Society of Cardiology

� 2002 أتالنت���ا � الواليات 
 st Annual 51 املتحدة األميركية
 Scientific Sessions. American

)College of Cardiology )ACC
 XIV 2002 سيدني � استراليا �
 World Congress of Cardiology,

.Sydney
 ESC(( 2002 نيس � فرنسا �
 World Congress of The European

.Society of Cardiology
 Mayo 2002 باليلن � املانيا �

.Clinic
 Echo Hawaii, 2002 الكويت �
 The Hapuna Beach, Kohala

.Coast Big Island
 Thirteen 2003 ه���اواي �
 European Meeting on

.Hypertension
 ESC 2003 ڤيينا � النمسا �

.2003 Congress
� لبن���ان  � 2003 بي���روت 
 15th Annual Meeting of The
 Mediterranean Association
 of Cardiology and Cardic

.Surgery
 Arabian الكوي���ت  2003 �
 Gulf Medical Association

.Conference
 14th 2004 س���نغافورة �
 Asian - Pacific Congress of

.Cardiology
 State - of - 2004 دب���ي �

.The - Art Cardiology
� 2004 لويزيانا � الواليات 
 Annual املتح���دة االميركي���ة

.Scientific Session
� 2004 برشلونة � اسبانيا 
 Atorvastatin Global Speakers

.Training Program
 Mayo Clinic 2005 الكويت �
 )Joint Mayo Clinic & Kuwait
 National Program to Fight Heart

.)Diseases
� 2005 االس���كا � الواليات 
 Integration املتحدة االميركية
 of Echo Finding in Clinical

.Decision Making
� 2005 ستوكهولم � السويد 

.ESC Congress
 ICD جني���ڤ   2005  �

.symposium
� 2005 واشنطن � الواليات 
 Transcatheter املتحدة االميركية
.Cardiovascular Therapeutics

 � اريزون���ا   2005  �
الواليات املتح���دة االميركية 
 Echocardiography: Form

Pictures to .Information
 Dubai دب���ي   2005  �
 International Cardiology

.Conference & Exhibition
� 2006 اتالنت���ا � الواليات 
 55th Annual املتحدة االميركية
 Meeting of American Colleage

.)2006-of Cardiology )ACC
� 2006 باري���س � فرنس���ا

. Beyond & 2006 EuroPCR
� 2006 س���ياتل � الواليات 
 Case in املتح���دة االميركي���ة

.Echocardiography
 Radial 2006 تولوز � فرنسا �
.2006 Coronary Angiography

 Medical2007 فانكوفر � كندا �
 Society of the State of New
 Angiology, Inc. York Affiliated

.with
 Heart 2007 دبي � االمارات �

.2007 Failure Dubai
� 2007 ڤيين���ا � سويس���را 
 European Cardiology

.Congress
� االم���ارات  � 2007 دب���ي 
 Dubai International Cardiology
 Conference affiliated with Mayo

.Clinic

الجوائز

 The John Ggoodwin 1 � جائزة
 Award in Recognition of

excellence in Cardiology الكلية 
امللكية البريطانية في امراض 

القلب 1992.
 Young Investigator 2 � جائزة
Award الكونغ���رس االوروبي 

.2003
3 � ترشح جائزة امللك فيصل 
العاملية في تخصص القلب من 
امبريال كولدج باملرتبة الثانية 
حيث خصصت املرتبة االولى 
للبروفيس���ور براونويلد عام 

.2001

الدورات التدريبية

دورات تدريبية في سونار 
التداخلية،  القس���طرة  القلب، 
الشريان  قس���طرة عن طريق 
العضدي وتركي���ب بطاريات 
القلب واجهزة الصدمة الكهربائية 
ومنظمات القلب عبر السنوات 
من 1994 الى 2007 في فرنسا، 
الوالي���ات املتحدة  بريطانيا، 

االميركية، وسويسرا.
رابعا: موافقة مجلس األقسام 

املختص.
)الش��هادات(  املؤه��الت  م��ا 
العلمي��ة الت��ي كان��ت حتمله��ا 
الدكت��ورة قب��ل اس��تقالتها من 
وزارة الصح��ة، م��ا املؤه��الت 
العلمية الت��ي حصلت عليها في 
ع��ام 2000/1999 حت��ى تاري��خ 
تعيينه��ا بدرج��ة »استش��اري« 
أم��راض قلب؟ يرج��ى تزويدي 

بنسخة من هذه الشهادات؟
املذك���ورة كانت  الطبيب���ة 
حاصلة عند اس���تقالتها على 
بكالوريوس الطب والدكتوراه 
االكلينيكية في تخصص امراض 
القلب وقد حصلت على شهادة 
اخلبرة العملية وتوثيق التعليم 
من الكلية العاملية للقس���طرة 

التداخلية.
كما عملت بعد اس���تقالتها 
من وزارة الصحة في احلكومة 

)مستشفى القوات املسلحة من 
عام 2000 – 2007( وقد تقدمت 
بتغيير املس���مى الوظيفي من 
اختصاصي اول إلى استشاري 
عام 2002 ووافقت اللجنة على 
إلى استشاري  تغيير مسماها 
منذ عام 2002 فهي ال ينقصها 
أي مؤهل قبل االستقالة اسوة 

بباقي االطباء.
ه��ل مت اخ��ذ رأي أو موافقة 
مجلس اقس��ام الباطنية بوزارة 
الصح��ة بش��أن املس��مى الذي 
تس��تحقه الدكتورة عند تعيينها 
ف��ي نوفمبر 2007؟ ف��إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
بنس��خة م��ن محض��ر اجتماع 
املشار  الباطنية  اقس��ام  مجلس 
إليه م��ع بي��ان اس��ماء االطباء 
املش��اركني في ذل��ك االجتماع. 
وإذا كان��ت االجابة بالنفي فلماذا 
لم يتم اخذ رأي مجلس اقس��ام 

الباطنية؟
عندم���ا تقدم���ت الطبيبة 
املذكورة بطلب تعيينها بالوزارة 
متت الكتابة الى مجلس اقسام 
االم���راض الباطني���ة بالكتاب 
رق���م و و ص2003/4 بتاريخ 
افاد رئيس  2007/11/20، حيث 
املجلس باملوافقة على تعيينها 
بوظيفة استشاري امراض القلب 

مبستشفى االميري.
الظروف وتوافرت  لو شاءت 
نفس املؤهالت العلمية للدكتورة 
لطبيب آخر فهل س��يتم تعيينه 
بدرجة »استش��اري« كما حصل 

مع الدكتورة؟
االساس عند تعيني اي طبيب 
كويتي او غير كويتي هو تطبيق 
قواع���د التعيني واعمالها وهي 
قواعد عام���ة مجردة ال تخص 
طبيبا بذاته وامنا تطبق بشأن 
جمي���ع االطب���اء املتس���اوين 
واملتماثلني في املؤهالت العلمية 
العملي���ة فالدكتورة  واخلبرة 

املذكورة حاصلة على ش���هادة 
الدكتوراه منذ اكثر من 11 عاما 
ولديها من اخلبرة العملية قرابة 

ربع قرن.
وقد كان الدليل القاطع على 
ذلك تعي���ني االطباء الكويتيني 
العائدين من السعودية حيث 
كان يش���غل بعضه���م وظيفة 
مساعد مسجل عند تركه اخلدمة 
بالوزارة واعيد تعيينه مبستوى 
اختصاصي بعد عودة االطباء 
مبا سمي حينها بهجرة االطباء 

الكويتيني.
ه��ل مت أخ��ذ موافقة اجلهات 
املسؤولة قبل تس��ليم الدكتورة 
مه��ام عمله��ا ف��ي مستش��فى 
األمي��ري؟ وه��ل مت عل��ى وجه 
اخلصوص أخ��ذ موافقة رئيس 
قسم الباطنية ومدير املستشفى 
العاصمة  األميري ومدير منطقة 
الصحي��ة؟ ف��إذا كان��ت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة 
املتعلق��ة بهذا  م��ن املراس��الت 
االجابة  كان��ت  وإذا  اخلصوص، 
بالنفي فِلَم لم يت��م أخذ موافقة 

اجلهات املذكورة؟
أوال: يل���زم بي���ان ان وكيل 
الوزارة هو اجلهة املسؤولة عن 
تعيني املوظف���ني بالوزارة فما 
اجلهة املطلوب منه احلصول 
على موافقتها؟ ومن جهة أخرى 
فإنه مت حتديد الوظيفة ومركز 
العمل للطبيبة املذكورة مبعرفة 
رئيس مجلس اقسام الباطنية، 
وهو املختص اساسا بالتنسيق 
مع رؤساء اقسام الباطنية. وال 
يخفى على النائب تعميم اخلدمة 
املدنية رقم 10 لسنة 1999 بشأن 
اعادة الطبيب املستقيل الى مقر 
عمله إذا ل���م يحل الى التقاعد 
واملستشفى األميري كان هو مقر 
العمل قبل االستقالة ولم يرد 
اي اعتراض من رئيس القسم 
ومدير املستشفى ومدير املنطقة 

الحبيب حاصلة على الماجستير من »إمبريال كولج« في 1991 والدكتوراه من الكلية الملكية البريطانية في 1995 وزمالة الكلية العالمية في 2006
قواع�د تعيين األطباء عامة مج�ردة ال تخص طبيبًا بذاته والحبيب حاصلة على الدكتوراه منذ أكثر م�ن 12 عامًا ولديها خبرة أكثر من 25 عامًا

الحبيب كانت الطبيبة الوحيدة التي عاش�ت 
على حدود الكويت والخفج�ي لمعالجة النازحين
أعدن�ا تعيي�ن األطب�اء الكويتيي�ن العائدين من 
السعودية بمستوى اختصاصي بدال من مساعد مسجل

د.هالل الساير أعاد الرد على النائب بعد أن كان الوزير األسبق علي البراك بعثه للمجلس في الفصل التشريعي السابق

من ال ي�شكرالنا�س ..

            ال ي�شكر الله

اأتقــدم بجــزيـل الـ�شكــر

 وعظيم االمتنان اإلـى

على ما قــام بــه مــن رعايــة طبيـة لوالــدتـي

واإجراء عملـيــة تكـلــلــت بالنـجــاح 

وال�شـكــر مو�شــول اإلــى

والطـــاقـــم الطبـــي يف م�شت�شفـــى هــــادي
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الدكتور/ حممـد بـراك الهيـفي
وطاقــم عيــادتـــه

د. ع�ســـام خــليــــل


