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سفيرنا بتشيلي نقل لرئيسها تحيات القيادة 
السياسية وحرصها على توطيد العالقات

دعت النواب إلقرار القوانين وتنفيذها ومحاسبة المقصرين

فريحة األحمد: دفع المواطنين نحو الوالء 
الحقيقي للكويت ونزع فتيل الخالفات

سانتياغو ـ تشيلي ـ كونا: شارك 
سفيرنا لدى األرجنتني واحملال الى 
جمهورية تشيلي سعود شمالن الرومي 
أمس في احتفاالت جمهورية تشيلي 

مبناسبة عيدها الوطني.
وذكر بيـــان صادر عن ســـفارة 
الســـفير  ان  الكويت في األرجنتني 
الرومي نقل الى رئيســـة جمهورية 
تشيلي ميشـــيل باتشيليت حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وحرصه على توطيد العالقات 
البلدين الصديقني كما  الثنائية بني 
نقل حتيات سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
وقال البيان ان االحتفاالت جرت 
وسط مراسم دينية بحضور رئيسة 
اجلمهورية ميشيل باتشيليت وعدد 
كبير من كبار املســــؤولني والسفراء 
العرب واألجانب املعتمدين واحملالني 

لدى جمهورية تشيلي.
وشارك في االحتفاالت وفقا ملا جاء 
في البيان رجاالت دين ميثلون الديانات 
اإلسالمية واملسيحية واليهودية حيث 
ناشدوا ضرورة العمل اجلاد من أجل 
رفعة شعوب املنطقة بالتعاون املشترك 

والتفاهم املتبادل.

رئيسة  أعربت 
العليـــا  اللجنـــة 
جلائزة االم املثالية 
لالســـرة املتميزة 
فريحة االحمد عن 
ســـعادتها ملشاهد 
التالحـــم واملودة 
افراد املجتمع  بني 
خالل شهر رمضان 

والعيد.
وقالت ان املجتمع 
الكويتي جبل على 
والعطاء  احملبـــة 
ونسيان اخلالفات 

والعمل الــــــدؤوب واجلد واملثابرة، 
كما كان الرعيل االول يعملون خلدمة 
الكويت ومد يد العون واملســـاعدة 
للقريب والبعيد، وذكرت الشيخة 
ان ما شـــاهدناه من صفاء القلوب 
العطـــاء والرحمة  والتزاور وبذل 
خير دليل علـــى اصالة الكويتيني 
واخالقهم املستمدة من الدين احلنيف، 
خصوصا عند االزمات واســـتدلت 
الشـــيخة بأحـــداث الكويت قدميا 
وحديثا ومظاهر التكاتف وااللتفاف 
حول قيادتهم ودحر املعتدي وسد 
الثغرات في وجه كل حاسد وحسود 
يحـــاول زرع الفنت واثارة النعرات 
التي يرفضها  الطائفية والقبليـــة 
ديننـــا وعاداتنا التـــي اتفق عليها 

اآلباء واالجداد.
ومتنت الشيخة فريحة األحمد 
التواصل االسري  استمرار مشاهد 
والتكاتف االجتماعي وتبادل الزيارات 
بعـــد العيـــد لنحافظ علـــى قيمنا 

واخالقنا ومحبتنا 
حتى ال تذهب ادراج 

الرياح.
طالبـــت  كمـــا 
اجلميع بأن يجعلوا 
الكويـــت واهلهـــا 
أعينهـــم  نصـــب 
مصلحة  وتغليب 
الوطن على املصالح 
الضيقـــة املمقوتة 
والتي ال تصنع مجدا 
وال مستقبال سوى 
التـــناحر والتراشق 
واملزايـــدات حول 
الوطنية واالنتماء، مشيرة الى احلوار 
البناء والشـــفافية  الهادف والنقد 
املنضبطة خير وســـيلة للوصول 

الى االصالح.
الوقـــت  فـــي  وناشــــــــدت 
ذاتـــه جمـــيع مؤسســـات الدولة 
واطــــياف املجتــــمع واملثــــقفني 
والتـــربويـــني وكـــــل من له صلة 
بدفـــــــع املواطنـــــــني نحو الوالء 
واالنتماء احلقـــيقي للكويت ونزع 
فتيل اخلالفات ومد جسور اخلير 
واحملبة بـــني افراد املجتمع في ظل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. ودعت 
اعضاء مجلس االمة بإقرار القوانني 
وتنفيذها ومتابعة القصور ومحاسبة 
املقصرين حسب االدوات الدستورية 
دون اســـتفزاز أو التصيد في املاء 

العكر.

عقب مشاركة الكويت في المؤتمر الكوري العالمي للسياحة الطبية

الدويري: نتطلع لتبادل الخبرات واألطباء مع كوريا الجنوبية 

واالستفادة من اخلبرات االجنبية. وفي االطار ذاته 
قال مدير إدارة العالج باخلارج د.محمد املشعان ان 
اإلدارة تسعى لتسخير كل اإلمكانات تسهيال على 
املرضى. وذكر ان بعد هذه الزيارة سنقوم بالتنسيق 
مع املســــؤولني الكوريني حول استضافة عدد من 
االختصاصيني في الكويت لالستفادة من خبراتهم 
سواء للمرضى واالطباء، مؤكدا ان هناك شريحة 
كبيرة من االطباء الكويتيني واملرضى استفادوا من 

زيارة االختصاصيني القادمني من اخلارج.

تتكبدها الدولة في عالج املواطنني في اخلارج اضافة 
الى التخفيف من عناء الغربة ومشقة التنقالت في 
الدول التي يتم العالج فيها. واكد العبداهلل حرص 
القيادة السياسية على تطوير اخلدمات الصحية 
في البالد، مشيدا بدعم ودور وتوجيهات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابــــر املبارك الى التعاقد مع االطباء واملختصني 
العامليني والتي من شأنها حتقيق النقلة النوعية في 
إمكانات االطباء العاملني في هيئة اخلدمات الطبية 

والعالج باخلارج بوزارة الدفاع الشــــيخ صباح 
العبداهلل ومدير ادارة العــــالج باخلارج بوزارة 
الصحة د.محمد املشــــعان ومديــــر االدارة الفنية 
بالوزارة د.احمد العياف. وبدوره قال مدير إدارة 
خدمة املتقاعدين والعالج باخلارج الشيخ صباح 
العبداهلل ان وزارة الدفاع تســــعى لالستفادة من 

اخلبرات الكورية في املجاالت الصحية.
ان اســــتقطاب االطباء املتخصصني  واوضح 
للكويــــت يهدف الى تقليل النفقــــات املادية التي 

سيئولـ  كونا: قال وكيل وزارة الصحة املساعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس الدويري امس 
ان الوزارة تتطلع الى تعزيز وتنمية االستثمارات 
في مجاالت الصحة وتبادل اخلبراء واالطباء مع 
كوريا اجلنوبية. وأوضح الدويري عقب مشاركة 
الكويت في املؤمتر الكوري العاملي للسياحة الطبية 
»ان كوريا تتميز باالطباء املهنيني املهرة املقتدرين 
واملؤهلني فضال عن استخدامهم لالجهزة الطبية 
املتطورة«. واضاف ان الوفد سيقوم بزيارة عدة 
مستشفيات كورية لالطالع على اخلبرات الكورية 
في مجاالت الصحة ســــعيا من وزارة الصحة الى 
تطوير وحتسني جودة اخلدمات الصحية في الكويت 
من خالل االستفادة من اخلبرات العاملية وتطوير 
االنظمة الصحية وتبــــادل زيارة الوفود لفترات 

زمنية لالستفادة من اخلبرات الكورية.
يذكر ان كوريا تســــعى الــــى ان تكون وجهة 
للسياحة الطبية والى التبادل بني البلدين في مجال 
الصناعات الطبية وتقــــدمي التكنولوجيا الطبية 
واخلدمات بأسعار تنافســــية. وتستهدف كوريا 
اجلنوبية منطقة الشــــرق األوسط لالستفادة من 
سوق السياحة الطبية فيها من اجل ان حتقق اهدافها 

في االنضمام الى صفوف السياحة الطبية. 
وتشتهر بعالج أمراض السرطان فضال عن تقدمي 
عالج الطب الرياضي وزراعة األعضاء وعمليات 
ترميم الصدر ومنهجية عالج الدم واخلاليا اجلذعية 
اضافة الى مركز »وريد وال« للعمود الفقري الذي 

يعتبر من املراكز املتقدمة في العالم.
ويضم الوفد الكويتي الذي تستمر زيارته 4 أيام 
الى جانب د.الدويري مدير ادارة خدمة املتقاعدين 

د.قيس الدويري ووفد الكويت واملشاركون في املؤمتر الكوري العاملي للسياحة الطبية في لقطة جماعية

حقق في زيارته الثانية إنجازًا طبيًا في جراحة نادرة الستئصال ورم حميد في الرقبة

مستشفى الراشد تستقبل الطبيب الزائر كليمنز فراي للمرة الثالثة
تستقبل مستشفى الراشد الطبيب الزائر د.كليمنز فراي 
أثناء زيارته الثانية الى مستشفى الراشد إجنازا طبيا نادرا 
حيث اســــتأصل ورما حميدا بالرقبة ملريضة كانت تعاني 
منه لسنوات طويلة. وكان العديد من األطباء في الكويت 
قد رفضوا اجراء العملية ونصحوها بالســــفر الى اخلارج 
حيــــث ان هذا النوع من األورام، علــــى الرغم من طبيعته 
احلميــــدة، اال انه يقع في منطقــــة خطيرة بقاع اجلمجمة 
حيث الشــــرايني واألوردة واألعصــــاب املهمة التي تغذي 
الرقبة والرأس واألعضاء احليوية مثل اللسان والبلعوم 
وعضالت الوجه والفك والكتــــف. وكان د.كليمنز أخضع 
املريضة للعديد من التحاليل وصور األشــــاعة املقطعية 
والرنني املغنطيسي على األوعية الدموية للرأس والرقبة 
التي أثبتت ان هذا الورم جزء من الغدة النكفية، حيث وقام 
بعدها بعرض النتائــــج على األطباء املختصني لتجهيزها 

للعملية الستئصال الورم.
ومت اجراء العملية بنجاح مبستشفى الراشد مبساعدة 
د.حامت عبدالرؤوف )اختصاصي األذن واألنف واحلنجرة( 
وقد استغرقت نحو 4 ساعات مت خاللها استئصال الورم 
من األوردة والشرايني واألعصاب احمليطة به ووجد انه ورم 
حميد بالعصب احلائر Vagal Schwanoma وهو من األورام 
النادرة والكبيرة اذ بلغ حجمه حوالي 6سم ×  6سم × 4سم.

واثر العملية التي متت بنجاح باهر، مت وضع املريضة حتت 
املالحظة في وحدة العناية باملستشــــفى ملدة 5 أيام حيث 
متاثلت الى الشــــفاء التام من دون أي مضاعفات جانبية 

لتخرج بعدها وتباشر حياتها بصحة كاملة وحيوية.
وللعلم فإن الزيارة تبدأ من 3 أكتوبر وتســــتمر الى 8 
منه وستكون حتت اشراف د.حامت عبدالرؤوف اختصاصي 

د.حامت عبدالرؤوفاألنف واألذن واحلنجرة. د.كليمنز فراي

الشيخة فريحة األحمد
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