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تيراباتانا: تايلند تستحوذ على %38
من سوق السياحة العالجية على مستوى العالم

بشرى الزين
أك����د الس����فير التايلن����دي 
الكويت شيت تيراباتانا  لدى 
ان املستش����فيات واملصحات 
 العالجي����ة في مملك����ة تايلند

ال يقل تطورها وتقدمها عما هي 
عليه في الدول األوروبية سواء 
على مستوى اخلبرات والكفاءات 
أو ما يرتبط بالتقنيات واملعدات 

احلديثة.
وأضاف تيراباتانا في مؤمتر 
صحافي حول »تايلند الوجهة 
العاملي����ة للس����ياحة الطبية« 
أقيم مس����اء أول من أمس على 
هامش مؤمتر ومعرض الكويت 
األول للمستش����فيات املتميزة 
ان بالده حصلت على 38% من 
الس����وق العاملي لتلقي العالج 
العاملي حيث  على املس����توى 
تستقبل 920 ألف مريض من 
جمي����ع أنحاء العال����م، وذلك 
لتلقي العالج الطبيعي والطبي 
الس����رطان وجراحة  ألمراض 
القلب وأمراض العظام واملفاصل 
وإجراء عمليات التجميل اضافة 
الى الفحوصات الطبية وتقدمي 
اخلدمات املمتازة وتوفير وسائل 
القاصدين  الراحة للمرض����ى 

مستشفيات مملكة تايلند.
وأوضح السفير التايلندي ان 
املراكز الصحية واملستشفيات 
العالجية في بالده ذات جودة 
عالية وتلتزم باملعايير الطبية 
العاملية، مشيرا الى ان األطباء 
واجلراح����ن واملمرض����ات في 
تايلند مت تدريبهم تدريبا قويا 
على أحدث األساليب والتقنيات 
ومت حتسن مهاراتهم اخلاصة 

بتوفي����ر أعلى ج����ودة ممكنة 
للعالج الطبي اضافة الى الكثير 
من املتخصصن الذين يقومون 
بأبحاث ويكتسبون خبرة في 
أفضل املؤسس����ات الطبية في 

جميع أنحاء العالم.
وذك����ر ان ب����الده تعد احد 
املناس����بة فيم����ا  اخلي����ارات 
التكلفة  يرتب����ط بانخف����اض 
مقارنة بالعالج املماثل للسمنة 
املتقدمة،  الدول  والسكري في 
الفتا الى ان مستش����فى تبايا 
امللكي في بانكوك واملصحات 
العالجية األخرى  املتخصصة 
متتاز بسهولة ترتيب املواعيد 
الطبية اضافة الى انها تشتمل 
على مرافق طبية معتمدة عامليا 
وعالج طبي على مستوى عال 
آم����ال ان يكون اللق����اء فرصة 
مفيدة لزيادة الفتاهم من أجل 

صحة جيدة للشعبن الكويتي 
والتايلندي الصديقن.

من جهته قال رئيس هيئة 
مستشفى تاي اخلاص ومدير 
القس����م الطبي والتجاري لدى 
مستشفى باتاي2 سورابونغ 
امبهانوونغ ان تايلند حترص 
اثب����ات جدارتها كوجهة  على 
إعالمية سياحية فريدة من خالل 
اهتمام البالد بالرقي في املجال 
الى أعلى املس����تويات  الطبي 
العاملي����ة مقابل تكاليف مادية 

معقولة.
واش����ار الى االس����تثمارات 
النامية في دول آس����يا ومنها 
تايلن����د والتي أعط����ت دفعة 
للصناعة السياحية والعالجية، 
مبينا ان بالده أضحت عاصمة 
العالج في آس����يا وتس����تحوذ 
على 38% من س����وق السياحة 

العالجية على مستوى العالم، 
وان تايلن����د أصبح����ت وجهة 
مفضل����ة للمس����افرين العرب 
س����واء لألغراض العالجية او 

الترفيهية.
وذكر ان 500 طبيب تايلندي 
يوجدون في مستشفيات تايلند 
معتم����دون من املجلس الطبي 
األميركي، الفتا الى وجود أكثر 
من 30 مستشفى توظف فرق 
عمل متخصص����ة في التحدث 
باللغ����ة اإلجنليزي����ة والكثير 
من املستش����فيات توفر خدمة 
الترجمة الى العديد من اللغات 
األجنبية وضمن ذلك مترجمون 
فوريون للغة العربية وفريق 
عمل تلق����ى تدريبا قويا حول 
مبادئ اإلسالم اضافة الى توفير 
غرف للصالة ومطابخ إلعداد 

األطعمة احلالل.

أكد أن المستشفيات والمراكز الصحية في بالده ال تقل تطوراً عن األوروبية

)هاني الشمري(السفير التايلندي متوسطا األطباء املشاركني

السفير شيت تيراباتانا خالل إلقاء كلمته سورابونغ امبها نوونغ خالل املؤمتر الصحافي

السيد محمد باقر املهري

المهري يشكر »زين« و»الوطنية« لحرصهما على الوحدة الوطنية
اصدر مكتب وكيل املرجعيات الدينية في 
الكويت س����ماحة السيد محمد باقر املوسوي 
املهري بيانا يشكر فيه مجلس ادارة شركتي 
زين والوطنية لالتصاالت هذا نصه: ان اخلطوة 
التي اتخذتها شركتا زين والوطنية لالتصاالت 
بقطع خدمة الرسائل الهاتفية على بعض قنوات 
الفتنة التي تكفر املس����لمن علنا وتشتم ليال 

ونهارا رموزهم ومراجعهم ومعتقداتهم خطوة 
مباركة وموفقة وهذه اخلطوة تخمد نار الفتنة 
الطائفية البغيض����ة التي لم يعتد عليها اهل 
الكويت والتي تأكل االخضر واليابس والبعيدة 
عن توجيهات صاحب السمو االمير الذي أوصى 
مرارا وتكرارا بااللتزام بالوحدة الوطنية، مضيفا 
انه اذ يش����كر مجلس ادارة هاتن الش����ركتن 

ويحي����ي فيهما روح الوطني����ة واالبتعاد عن 
الفتنة ومراعاتهما للمصلحة الوطنية وتنازلهما 
ع����ن االرباح الكثيرة الت����ي جتنياها من هذه 
املسجات البغيضة ألجل مصلحة البالد، يطلب 
من اهلل س����بحانه وتعالى ان يجعل ذلك في 
ميزان حسناتهم وان يتقبل اعمالهم ويوفقهم 

ويرزقهم رزقا واسعا حالال طيبا.

رحالت تعريفية

الجيش يجري رماية
بالذخيرة الحية اليوم في »جريشان«

جمعية اإلصالح
دّشنت خدمة 

االستفسار 
الشرعي هاتفيًا

صرح مدير إدارة العالقات العامة بجمعية اإلصالح االجتماعي 
مشعل الزير بأن اجلمعية إميانا منها بأهمية التواصل مع اجلمهور 
الكرمي من مواطنن ومقيم���ن، فقد خصصت يوم االثنن من كل 
اسبوع لتلقي األسئلة واالستفسارات الدينية والشرعية بن املغرب 
والعشاء، ليجيب عنها هاتفيا فضيلة الشيخ د.عيسى زكي وذلك 
اعتبارا من يوم االثنن 2010/10/11. وأكد الزير ان تواصل خدمات 
اجلمعية اجلماهيرية مس���تمر، وللراغبن في االستفسار ميكنهم 
االتصال عل���ى هواتف رقم: 22543479 أو 22526137، بن املغرب 

والعشاء في كل يوم االثنن اعتبارا من 2010/10/11.

قال رئيس هيئة س���ياحة تايلند لدى مكت��ب دب��ي والش��رق 
االوسط براموث سوبي��ن ان عق��د سلسل��ة م��ن رح��الت التعري��ف 
بالسياحة العالجية في دول اخللي��ج العربي يهدف الى عرض كل 
اخلدمات واملنتجعات الطبية أمام الهيئات احلكومية والرسمي��ة 
وشرك��ات التأمي��ن الصحي ووكاالت السفر، وذلك للقاء اخلب��راء 
في املجال الطبي حتى يتعرفوا مباش���رة م���ن خاللهم على أبرز 
التخصص��ات واخلب��رات الت��ي ميك��ن االستف��ادة منه��ا من اجل 
حياة صحية أفضل، مش���يرا الى ان املؤسسات الطبية املشاركة 

تشمل مستشفى باياتاي وبانكوك وبانكوك باتاي.
جتدر االشارة الى ان هذه احللقة التعريفية بهذه املستشفيات 
ستستمر في الكويت الى غد وسينتقل بعد ذلك الفريق التايلندي 

الى أبوظبي.

جتري القوة اجلوية باجليش متارين رماية بالذخيرة احلية 
في ميدان رماية االبرق مبنطقة جريش���ان غربي البالد اليوم 

وحتى 14 اجلاري.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة باجليش 
في بيان أمس ان التمارين ستكون من الساعة السابعة صباحا 

وحتى 12 ظهرا.
وح��ذرت املديري��ة جمي��ع املواطني��ن واملقيمي��ن مرت��ادي 
الب��ر ورع��اة االب��ل واالغن�����ام م��ن االقت��راب م��ن املنطق��ة 

املذك��ورة خالل الفترة املعلنة حرصا على سالمتهم.
إلى ذل��ك تس���تضي��ف الكوي��ت رؤس�����اء األرك��ان ل��دول 
مجل��س التع�����اون ل��دول اخللي�����ج العربي��ة واألمن العام 
املساعد للشؤون العسكرية وقائد قوات درع اجلزيرة املشتركة 
لعقد االجتماع التشاوري الثامن في الفترة من 11 الى 14 الشهر 

اجلاري.
وتسبق االجتماع أنشطة االجتماع التحضيري الثامن للجنة 
العسكرية العليا ملساعدي رؤساء األركان للعمليات لدول املجلس 
وذلك ملناقش���ة جدول األعمال التحضيري وإعداده بالصيغة 

النهائية وعرضه في االجتماع التشاوري الثامن.

امبها نوونغ: 500 طبيب تايلندي معتمدون من المجلس الطبي األميركي

قصر المسيلة
يعتذر اليوم األحد

يعتذر ديوان قصر املسيلة عن عدم 
استقبال املواطنن واملقيمن الكرام مساء 
اليوم األحد على أن يعاود استقبالهم 

يوم األحد املقبل بإذن اهلل تعالى.


