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أكد أن إقرار كادر األطباء غير الكويتيين سيحّد من التسرب والهجرة

الفرهود: تسليم توسعة مستشفى مبارك خالل ١٥ يومًا
تقدير األطباء الذين ســـاهموا 
في اخلدمة خـــالل عملهم في 
القســـم، وأضافـــت لقد حقق 
القســـم العديد من اإلجنازات 
فـــي عـــام ٢٠٠٩ خاصـــة في 
وجود التحدي الذي واجهناه 
انفلونزا  باقتدار وهو وبـــاء 
اخلنازير وعـــددت اإلجنازات 
منها إعداد وتوزيع سلســـلة 
مـــن اإلرشـــادات اإلكلينيكية 
لرعاية املرضى والعمل بنظام 
الوحدات مـــن يونيو ٢٠٠٩، 
واختيار القسم كمركز إلجراء 
االمتحان اإلكلينيكي للزمالة 

البريطانية.
وعقد االمتحان في نوفمبر 
٢٠٠٩ على مستوى متميز من 
املمتحنني باإلضافة إلى التعامل 
انفلونـــزا اخلنازير  مع وباء 
بكفـــاءة عالية، مؤكدة أن هذه 
اإلجنـــازات كان وراءها فريق 
عمل من األطباء قد تفانوا في 
أدائهـــم وعملهم وســـنكرمهم 
اليوم ألن دورهم بارز وكبير 
فـــي حتقيق هـــذه االجنازات 
وهـــم الطبيب املتميز د.فضل 
ابراهيـــم ود.براكاش كورفيال 
التعامل  فـــي  البـــارز  لدوره 
انفلونـــزا اخلنازير  مع وباء 
ود.غـــازي العثمـــان لـــدورة 
البارز في األنشطة االجتماعية 
الذين قاموا بتنظيم  واألطباء 
االمتحان اإلكلينيكي للزمالة 
البريطانيـــة وهم د.شـــريف 
طلعـــت ود.درويش مصطفى 
ود.عامر مســـعود ود.محسن 
محمود ود.تومـــاس كوريان 
باإلضافة األطباء الذين كان لهم 
دور مساعد أثناء االمتحان وهم 
د.سالي خزام ود.شريف سعيد 
ود.أحمد منير ود.مرمي السري 

ود.ندى ابراهيم مكي.

على عيادة تخطيط القلب وصل 
الى ٥٩٥٧٧ مراجعا من الكويتيني 
والوافدين، مشيدا بجهود جميع 
العاملني مبستشـــفى الصباح 
الذين لم يألوا جهدا في سبيل 
خدمة املرضـــى من الكويتيني 

والوافدين.
من جانبها قالت رئيسة قسم 
الباطنية مبستشفى  األمراض 
العدســـاني  الصباح د.عفاف 
اننا نكرم د.ياسر عبدالرؤوف 
ود.موسى الفارس بعد أن قدما 
استقالتهما ونشكر لهما اجلهود 
الكبيرة التي بذالها خالل عملهما 

بقسم األمراض الباطنية.
وأشارت الى أن هذا التكرمي 
يأتي في اطار حرص القسم على 

عن أعداد املراجعني املترددين 
علـــى العيـــادات اخلارجيـــة 
ملستشفى الصباح لعام ٢٠٠٩ 
العامة  وهي عيادات اجلراحة 
واملسالك البولية واألنف واألذن 
واحلنجرة واألمراض الباطنية 
والغدد الصماء والسكر واألطفال 
والطـــب الطبيعي وصلت الى 
نحـــو ١٣٨٨١٩ مراجعـــا مـــن 

الكويتيني واملقيمني.
وقال بينما بلغ عدد املراجعني 
في عيـــادات حوادث اجلراحة 
وحوادث األنف واألذن واحلنجرة 
الباطنية  األمـــراض  وحوادث 
وحوادث األطفال ٣١٠٤٧٨ مراجعا 

من الكويتيني واملقيمني.
املترددين  وأوضح أن عدد 

عدد من األطباء الذين كانت لهم 
بصمات واضحة في اختبارات 
الزمالة البريطانية، إضافة إلى 
تكرمي بعض األطباء لتعاملهم 
املتميز مع ڤيـــروس انفلونزا 
اخلنازير وقت شدته، مشيدا 
بالدور الذي قدمه هؤالء األطباء 
لتطور اخلدمات الصحية في 

الكويت.
ومـــن جانبـــه أكـــد مدير 
مستشـــفى الصباح د.طارق 
اجلسار على بذل وزارة الصحة 
والعاملني مبستشفى الصباح من 
أطباء وفنيني وهيئة متريضية 
جميع اجلهود والعطاء من اجل 
خدمة املرضى مـــن املواطنني 
واملقيمني، وكشـــف د.اجلسار 

ومن جانب آخر أكد الفرهود 
أن «إقرار كادر األطباء سيحد 
كثيرا من التسرب والهجرة لعدد 
من األطباء غير الكويتيني للعمل 
في دول مجاورة أو العودة على 
بلدانهم، مشـــددا على حاجة 
الوزارة جلهود وخبرات األطباء، 
خصوصا في ظل التوسع في 
اخلدمـــات الصحيـــة وكفاءة 
هؤالء األطبـــاء»، الفتا إلى أن 
الكفاءات تتمتع بخبرات  هذه 
طويلـــة للعمل فـــي الكويت. 
وأضـــاف «أننا نحتفل بتكرمي 
اثنني من األطباء املســـتقيلني 
والذين عملوا في قسم الباطنية، 
وتكرمي طبيب آخر حصل على 
لقب العام ٢٠٠٩ وكذلك تكرمي 

حنان عبدالمعبود
أعلن مديـــر منطقة حولي 
الصحيـــة ومديـــر منطقـــة 
الصباح الصحية التخصصية 
الفرهود  باإلنابة د.عبدالعزيز 
عـــن «افتتـــاح املبنى اخلاص 
بالتوســـعة بناء على الرغبة 
األميرية السامية في مستشفى 
مبارك الكبير بشـــكل رسمي، 
نهايـــة فبراير أو بداية مارس 
املقبل»، مشيرا إلى أن السعة 
السريرية للمشروع تبلغ ٢٣٦ 
سريرا ويضم ثمانية أجنحة.

وقال الفرهود في تصريحه 
للصحافيني أمس على هامش 
رعايته حفل تكـــرمي األطباء 
املتميزين لعـــام ٢٠٠٩ وكذلك 
األطباء املستقيلون، الذي أقيم 
صباح أمس مبستشفى الصباح 
قسم األمراض الباطنية بحضور 
نائب مدير مستشفى الصباح 
د.مهدي الفضلي ورئيس قسم 
األمـــراض الباطنيـــة د.عفاف 
العدساني، ومن املتوقع تسلم 
املشروع خالل ١٥ يوما، مشيرا 
إلـــى أن العمل جـــار لالنتهاء 
مـــن «التشـــطيبات» النهائية 
للمشروع، الفتا إلى أنه عقب ذلك 
سيتم إيصال التيار الكهربائي 

ومن ثم افتتاح املشروع.
وأضـــاف أن خالل شـــهر 
ســـيفتتح مركز محمود حيدر 
الصحي فـــي منطقة اجلابرية 
مبنطقـــة حولـــي الصحيـــة، 
مشيرا إلى أن ذلك سيتم عقب 
االنتهاء من بعض املالحظات 
األساسية لتشغيل املركز مثل 
إنشاء مواقف للسيارات، وبعض 
األمور األخرى، وأشار الى أن 
وزارة الصحـــة صرفت نحو 
١٢٠ ألف دينار كتشطيبات في 

املركز. 

بقلم:
الشيخ فهد سالم العلي

خالد مشعل متوسطا فهيد الهيلم وعددا من أعضاء احلركة

رحاب بورسلي وجاسم البدر وبادي الدوسري خالل املؤمتر الصحافي

د.عبدالعزيز الفرهود في حديث مع بعض األطباء

في قلوبنا.. يا أمير القلوب

روما: انت ولدي بحسبة 
النفـــس. ومنذ ذلك اليوم 
وانا اشعر بحجم املسؤولية 
الوطنية التي ألقيتها على 
كاهلي وهكـــذا كنت والد 
اجلميع مـــع اجلميع، أبا، 

ومعلما، وقائدا.
الكلمات لن توفيك  ان 
حقك، فأنـــت أكبر من كل 
الكلمات، وحبك اعظم من 
كل املعانـــي لكنه الواجب 
األبوي والوطني واألخالقي، 
إذ علينا ان نتذكر مواقفك 
العظيمة، ونستذكر مآثرك، 
ونرويها لألجيال، لتكون 
دروسا لهم، ومنهاجا مباركا 

يسيرون عليه.
وأذكر مقولتك طيب اهللا 
ثراك عندما قلت: إن احملبة 
ال توجد بقرار، وان سماحة 
النفـــوس ال تـــزرع بأمر، 
وان التعاون واإليثار وكل 
مفردات األخالق ال تصدر 

بها مراسيم.
لقـــد أحببـــت الكويت 
يا جابر األحمد، وستظل 

الكويت حتبك الى األبد.

في ذكـــرى رحيلك يا 
أمير القلوب تتداعى الصور 
الى الذاكـــرة، وتعود الى 
األذهان مشاهد مباركة من 
مسيرتك العطرة، وكيف 
ال وأنت الذي جمعت أهل 
الكويت على حبك والوفاء 
لك، وكنت حتب الصغير 
الكبير، وتفتح قلبك  قبل 
لكل أبنـــاء الكويت، حتى 
اطلقوا عليـــك لقب «أمير 

القلوب».
كنت جتمع وال تفرق، 
تسمع وال تقاطع، تتدخل 
وال تتفرج، توجه وال تنتقد، 
تصل وال تقطع، متنح وال 
متنـــع، تبنـــي وال تهدم، 
تزرع وال تقطـــع، حتنو 

وال تقسو.
الـــذي  القائـــد  كنـــت 
يجمـــع أبنـــاءه حوله في 
الشـــدة والرخاء، ويزرع 
في نفوســـهم حب الوطن 
واإلخالص لألرض، وينمي 
فـــي عقولهـــم وقلوبهـــم 
مبـــادئ الرجولة واخلير 
واإلنسانية. كنت سيفا ضد 
الطامعني في خيرات البالد، 
وســـوطا على املتالعبني 
واملتخاذلني، وشالل خير 
للمخلصني الصادقني، كنت 
معلما للكل، ووالدا للجميع، 
تتخـــذ القرار الصائب في 
املناســـب فتنتهي  الوقت 
كل املشـــكالت، وتـــذوب 
اخلالفات، ويعود للكويت 
وجههـــا اجلميل. قلت لي 
ذات يوم حني رشـــحتني 
للمشـــاركة بدال منك في 
القمـــة للغذاء في  مؤمتر 

بورسلي: فوز الفريق التطوعي 
بجائزة الشارقة وسام على صدورنا

بشرى شعبان
أهدت رئيس اجلمعية الكويتية ألولياء امور املعاقني والرئيس 
الفخري للفريق اخلاص خلدمة اإلعاقات الذهنية رحاب بورســــلي 
جائزة الشارقة للعمل التطوعي والتي حصل عليها الفريق اخلاص 
منذ أسبوعني الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد األمني الشــــيخ نواف األحمــــد ولرئيس مجلس الوزراء 
ســــمو الشيخ ناصر احملمد كما اهدت قيمتها املعنوية الى اجلمعية 
الكويتية ملالزمة الداون، واجلمعية الكويتية ألولياء امور املعاقني 
والى األوملبياد اخلاص، وجمعية اإلمارات لألوملبياد اخلاص والى 
النادي الكويتي والشاعر صالح احلداد واإلعالمية منار سليم للدور 

الذي يقومون به خلدمة ذوي االعاقة الذهنية.
وأوضحت بورســــلي في مؤمتر صحافي عقدته صباح امس في 
جمعيــــة اولياء امور املعاقني بحضور الرئيــــس التنفيذي للفريق 
التطوعي جاســــم البدر ونائبه بادي الدوســــري وعدد من اعضاء 
اجلمعية ان فــــوز الفريق التطوعي باجلائزة وســــام نضعه على 
صدورنا خاصة انها احدى الدعم اخلليجي للعمل التطوعي واملقدمة 
من حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو املجلس األعلى لالحتاد. واشارت الى انها من اولى 
اجلوائز التــــي تهتم بالعمل التطوعي وتدعمــــه في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وفي الوطن العربي وحدث مهم ملا متثله من حتفيز 
وتشــــجيع للعمل التطوعي بأشكاله كافة، السيما في املرحلة التي 

اصبح العمل التطوعي في حاجة الى املؤازرة والتعاون.

(كرم دياب)

(سعود سالم)تكرمي أحد األطباء املتميزين

الجسـار: ١٣٨٨١٩ عـدد المراجعيـن المواطنيـن والوافدين 
المترددين على العيادات الخارجية بمستشـفى الصباح لعام ٢٠٠٩

الحركة السلفية تلتقي وفد حماس الزائر للكويت

الهيلم: مشعل يثّمن دور الحركة والكويت في نصرة غزة
العزيزة على قلوب الفلسطينيني جميعا.

وقال الهيلم: اننا وأثناء اللقاء قد تطرقنا 
ألحداث عدة وعلى مختلف األصعدة، كما اننا 
استوضحنا من االخوة الفضالء في حماس 
املوقف من أحداث جرت في فلسطني وضرورة 
الوقوف طويال عند النصوص الشــــرعية 
الواضحــــة التي حتدثت عــــن نبذ التنازع 
وعن ذم الفرقة واالختالف وقد كانت صدور 
االخوة في حماس متسعة لكل املالحظات 

وإجاباتهم كانت شافية ووافية.
وختــــم الهيلم تصريحه بــــأن احلركة 
السلفية كانت والزلت على موقفها الداعم 
واملؤيد حلق الشعب الفلسطيني في اجلهات 
والدفاع عن نفسه وحترير أرضه من احملتل 
اليهودي الغاصب وان جهــــاد العدو ورد 
الصائل واجب على األمة حتى تسترد كافة 
أراضيها ونسأل اهللا تعالى ان ينصر إخواننا 
في فلسطني ويرد لألمة األقصى املبارك أولى 
القبلتني وثالث احلرمني وأن يسدد اإلخوة 
في حماس ويربط على قلوبهم ويعينهم على 

هذا املعترك الدولي واإلسالمي والعربي.

احتالل فلسطني وحتى حينما حوصرت غزة 
وأراد العدو إبادة أهلها كان للحركة السلفية 
ولبقية القوى السياسية في الكويت دور 
بارز نثمنه ونقدره وهذا الدور لم يختلف 
عن املوقف الرسمي املعهود والسباق للكويت 

وبني الهيلم: ان خالد مشعل والوفد املرافق 
له يثمنون دور الكويت حكومة وشعبا في 
دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم حقه 
في حترير أرضه من احملتل الغاصب، وهذا 
الدعم لم يتوقف عبر تسلسل األحداث منذ 

التقى وفد حماس أثناء زيارته للكويت 
أعضاء مكتب األمانة العامة للحركة السلفية، 
حيــــث مت التباحث في العديد من القضايا 
السياسي والشرعي  اإلســــالمية واملوقف 
منها، ولقد أدلى رئيس املكتب السياســــي 
للحركة السلفية فهد الهيلم بتصريح بعد 

هذا اللقاء جاء فيه:
سعدنا حقيقة بزيارة اإلخوة األفاضل في 
حماس للكويت ولقائهم بالقيادة السياسية 
وبعض الوزراء واملسؤولني وثلة من أبناء 
الشــــعب الكويتي، وقد جاءت هذه الزيارة 
األخوية لتدلل على أهمية دور الكويت في 
دعم القضية الفلسطينية التي كانت والتزال 
الكويت حكومة وشعبا هي أبرز الداعمني 

واملناصرين لها.
واضاف الهيلم: ان لقاء احلركة السلفية 
بوفد حركة املقاومة اإلسالمية حماس الزائر 
للكويت برئاسة خالد مشعل تطرق للعديد من 
القضايا املهمة ذات البعد السياسي والشرعي 
وكذلك سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني 

في وجه العربدة اإلسرائيلية.

حنان عبدالمعبود
أقامت رابطة األورام الكويتية بالتعاون مع احلملة 
الوطنية التوعوية ملرض السرطان (كان) ورشة عمل 
حول سرطان القولون واملستقيم، وأفاد رئيس رابطة 
األورام الكويتية د.خالد الصالح بأن هذه الورشة تأتي 
ضمن جهود اجلمعية الطبية الكويتية ورابطة األورام 
إللقاء الضوء على أفضل طرق تشـــخيص وعالج هذا 
الورم مبا ينعكس إيجابا على تقدم مستوى التشخيص 
والعالج داخل الكويت. وقال الصالح: «إن ســـرطان 
 «Colorectal Caner» القولون واملستقيم أو ما يعرف بـ
يصيب الرجال والنساء على حد سواء ويعد ثالث سبب 
رئيسي لوفيات السرطان إال انه بالفحص واالكتشاف 
املبكر ميكن شفاؤه، ونســـب اإلصابة بهذا النوع من 
السرطان ترتفع ملن هم في سن الـ ٥٠ أو أكبر وال يعانون 
من عوامل خطر أخرى بوجود سجل شخصي باإلصابة 
بهذا الورم أو أورام في الغدد أو اإلصابة بأمراض متعلقة 

بالتهابات القولون التقرحي أو التهاب القولون احلبيبي 
(مرض كرون). واضاف الصالح ان نسبة املخاطر تزداد 
كذلك تبعا لعوامل اخرى مثل تناول الوجبات الغذائية 
الغنية بالدهون وقليلة األلياف واتباع أسلوب احلياة 
اخلمولي املتمثل في كثرة اجللوس وقلة احلركة، وبني 
ان ســـرطان القولون شهد زيادة مطردة حيث أثبتت 
اإلحصائيات في مركز الكويت ملكافحة السرطان انه 
في العام ٢٠٠٧ كان سرطان القولون األول وقوعا بني 
الرجال بنسبة ١٢٫٨٪ والثاني وقوعا بني النساء بنسبة 
١٠٫٧٪ وذلك بالنســـبة للكويتيني أما لغير الكويتيني 
فهو األول وقوعا للرجال بنســـبة ١٦٫٧٪ وبالنســـبة 
للنساء يحل في املرتبة الثالثة بنسبة ٦٪ وتراجعت 
نسب اإلصابة باملرض في ٢٠٠٨ تبعا لإلحصاءات فقد 
انخفض سرطان القولون الى املرتبة الثانية بالنسبة 
للرجال الكويتيني بنسبة ٩٫٧٪ واملرتبة الثالثة بالنسبة 

للكويتيات بنسبة ٦٫٢٪.

الصالح: أورام القولون «ثانية» عند الكويتيين
بنسبة ٩٫٧٪ و«ثالثة» عند الكويتيات بـ ٦٫٢٪


