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Introduction

History of Kuwait is linked since it dawn with humanitarian charity.. 
In this field some creators were unique in relieving those afflicted 
and helping the poor and the needy.. and their work was the seed for 
emergence of charity societies and organizations which benefited al 
the whole world.

Charity work in Kuwait developed till it became an official policy 
of the state.. and some kind of moral of their generous people…
featured by the ruler and subordinates ….the elder and the minor…
men and women, groups and individuals.. asking Him Al-Mighty to 
make them as He said: “Those who spend their wealth by night and 
day, by stealth and openly”.

If each country has a recognizing feature or profession, then 
Kuwait – and thanks be to Allah - is  known with the profession of 
humanitarian works «for this let (all) those strive who strive for bliss».

This version provides one aspect of this charity inherited by 
generations represented in the Medical Team from the best youth 
of Kuwait.. who enduring hardships of travelling...and sacrificed time 
and money so as to treat poor patients who suffer different kinds 
of diseases in deserted regions of Africa..to set the best examples 
in applying the principle of social solidarity, and showing the shiny 
image of this religion to the world..
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املقدمة
هذا	 في	 ومتيز	 اإلنسانية..	 اخليرية	 باألعمال	 نشأتها	 منذ	 الكويت	 تاريخ	 ارتبط	
املجال	محسنون	أبدعوا	في	طرق	إغاثة	املنكوبني	وإعانة	الفقراء	واحملتاجني	..	وكان	
عملهم	هذا	نواة	لظهور	الهيئات	واجلمعيات	اخليرية	اإلنسانية	التي	عم	نفعها	جميع	

أرجاء	العالم..

للدولة..	 الكويت	حتى	أضحى	سياسة	رسمية	 في	 العمل	اخليري	 تطور	هذا	 وقد	
وخلقاً	من	أخالق	شعبه	الكرمي..	يتحلى	به	الرئيس	واملرؤوس..	الكبير	و	الصغير..	
قوله:	 فيهم	 يصدق	 أن	 عاله	 جل	 الله	 يسألون	 وفرادى..	 جماعات	 ونساًء..	 رجاالً	
»الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهم بِالَلّْيِل َوالنََّهاِر ِسّراً َوَعاَلنِيًَة فََلُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن«.

وإذا	كان	لكل	بلد	سمة	تعرف	بها	أو	صناعة	اشتهرت	بها،	فإن	الكويت	-	ولله	احلمد	
-	عرفت	بأنها	»مصنع«	األعمال	اخليرية	اإلنسانية	»و في ذلك فليتنافس المتنافسون«	.

هذا	اإلصدار	يروي	صورة	من	صور	اخلير	الذي	تتوارثه	األجيال	ممثلة	في»	فريق	
يئنون	 الذين	 الفقراء	 املرضى	 كان	همهم	عالج	 الكويت..	 من	خيرة	شباب	 	» طبي	
مشاق	 فتحملوا	 السمراء..	 القارة	 من	 النائية	 املناطق	 في	 املختلفة	 األمراض	 من	
السفر	وضحوا	بالوقت	واملال..	ليضربوا	بذلك	أروع	األمثلة	في	تطبيق	مبدأ	التكافل	
االجتماعي..	ويبرزوا	صورة	هذا	الدين	املشرقة	للعالم..	وفي	هذا	املقام	ال	يسعنا	إال	
أن	نشكر	كل	من	ساهم	في	إجناح	هذا	املخيم	اجلراحي	الكويتي	األول	من	حكومات	

و	جهات	خيرية	و	أهلية	و	شباب	نذروا	أنفسهم	خلدمة	هذا	الدين	و	اإلنسانية.

7



8



 Thanks for Sponsorsشكرًا	للجهات	الراعية

شركة	صفوان	للتجارة	واملقاوالت

شركة	التكنولوجيا	املتقدمة

شركة	هارمتان

جمعية	صندوق	إعانة	املرضى

شركة	ألرجان	

شركة	جونسون	اند	جونسون

شركة	ألكون

شركة	طارق

شركة	ياكو

Safwan Trading & Contracting Company

Advanced Technology Company

Hartman Company

Patients Helping Fund Society

Allergan Company

Johnson & Johnson Company

Alcon Company

Tareq Company

Yiaco Company
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من	هنا	البداية..
من	بلد	اخلير	والعطاء	»	دولة	الكويت	«.	أخذت	مجموعة	من	خيرة	أطبائها	على	
عاتقها	إقامة	أول	مخيم	جراحي	بكوادر	كويتية	لعالج	املرضى	احملتاجني	.	و	بتوفيق	
من	الله	تبنت	جمعية	العون	املباشر	هذا	املخيم	وفي	سبيل	إجناحه	،	عقدت	عدة	
إجتماعات	للفريق	أثمرت	عن	اختيار	مدينة	ماليندي	في	جمهورية	كينيا	الصديقة	

إلقامة	هذا	املخيم	.	في	الفترة	ما	بني	4	إلى	13	مايو	2010م

بإجراء	 وانتهاء	 املرضى	 بفحص	 ابتداء	 اجلهود،	 تضافرت	 ماليندي..	 مدينة	 في	
الصحية	 تيسر	من	اخلدمات	 ما	 تقدمي	 وتخلل	ذلك	 املختلفة،	 العمليات	اجلراحية	
التي	تساهم	في	تخفيف	وطأة	الفقر	والعوز	لتحقيق	أدنى	متطلبات	الرعاية	الصحية	

للمرضى	الفقراء.	

أن	 منذ	 الطبي	 املخيم	 هذا	 تنفيذ	 عاتقها	 على	 املباشر	 العون	 أخ��ذت	جمعية	 وقد	
كانت	فكرة	ودراسة	على	الورق	حتى	تنفيذه	على	أرض	الواقع	في	صورة	هذا	املخيم	
الطبي	األول،	وآلت	على	نفسها	أن	تذلل	كافة	الصعوبات	إلجناحه،	متحملة	بالتعاون	
مع	بعض	اجلهاة	الراعية	مصاريف	شراء	األدوات	اجلراحية	واألدوية	وجتهيز	غرف	
متكاملة	إلجراء	العمليات	اجلراحية	و	مصاريف	الدخول	وفحص	دم	املرضى	الذين	
خضعوا	للعمليات	في	مستشفى	التوفيق	باإلضافة	إلى	تكاليف	سفر	وسكن	الفريق	

الطبي	و	اإلداري.

Here is the Beginning..
From the land of bestowment and benevolence (the State of Kuwait),
a group of the best doctors shouldered the responsibility to establish
a camp for surgeons from Kuwaiti cadres to the Republic of Kenya, for
a period of 7 days from 4-13 May 2010 AD.

Efforts combined, starting from examining patients and ending 
with operating different surgeries, in between these some medical 
services were provided so as to alleviate the steep of poverty and 
neediness to achieve the minimum level of health care requirements 
for poor patients in the city of Malindi.

Direct Aid shouldered the execution of the medical camp since it 
was an idea and a study papers till being executed on real facts in 
the image of the first medical camp, and to come over all hardships 
for its success, enduring, with other sponsors the costs of buying 
surgical equipments and medications and equipping integrated 
rooms for surgeries in Al-Tawfiq Hospital in addition to costs of travel 
and accommodation.
Not only this, it also incurred the cost of admission and hematology 
checks for patients who underwent operations for their inability to 
afford treatment costs of no more than 20 Kuwaiti Dinars.
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طفلة	من	قبيلة	الغرياما	تراقب	الفريق	الطبي	و	يبدو	عليها	السعادة.
A girl from Griama tribe watching the medical team 
showing happiness.
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جمهورية	كينيا
الودود	 وشعبها	 اخلالبة،	 بطبيعتها	 وتتميز	 أفريقيا،	 في	شرق	 كينيا	 جمهورية	 تقع	
الذي	يتكون	من	قبائل	عديدة	مثل	الكيكويو	والبوران	واملاساي	والغرياما،	مما	جعلها	

كذلك	متميزة	بتنوع	ثقافاتها.

كما	 املتنوعة،	 البرية	 احليوانات	 املفتوحة	حيث	 الطبيعية	 باحملميات	 كينيا	 وتشتهر	
تشتهر	بزراعة	الشاي	والقهوة.

ويضم	ساحلها	مرافئ	تاريخية	مثل	ممباسا	وماليندي	والمو،	وقد	كانت	هذه	األخيرة	
من	 سكانها	 أغلب	 أن	 يالحظ	 لذلك	 	، تاريخية	 فترة	 في	 عمان	 لسلطنة	 خاضعة	

املسلمني.

يتوسط	 البدر	 عبدالله	 الدكتور	
العون	 جمعية	 أيتام	 من	 مجموعة	
يقع	 الذي	 كليفي	 مركز	 في	 املباشر	
على	الساحل	بني	ممباسا	وماليندي.

Dr. Abdullah Al-Badr among a 
group of orphans of First Aid 
Organization in the center of 
Kilifi on the coast between 
Mombasa and Malindi.

Republic of Kenya

Republic of Kenya is located in eastern Africa. Characterized by 
charming nature, friendly people which consists of many tribes of 
Kikuyu, Boran, Maasai and Giriama, and this made it of a unique 
cultural diversity.

Kenya is famous of open nature reserve where various wild animals 
live, and so famous of cultivating tea and coffee.

The cost encompasses historical ports such Mombasa, Malindi and 
Lamu. The latter was under the Omani control in a period of time, so 
it’s noticed that some of it inhabitants are Muslims.

املواصالت	 وسائل	 من	 تك«	 »التك	
املهمة	في	الساحل	الكيني.

Tuk Tuk is one of the important 
means of transports in the 
coast of Kenya.
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هذه	 في	 الكينيني	 من	 الكثير	 يعيش	
للعواصف	 املعرضة	 الطينية	 البيوت	

واألمطار	الغزيرة.
Many Kenyans live in houses 
of mud subject to storms and 
heavy rains.

من	 الفحم	 على	 املشوية	 الذرة	
عليها	 يقبل	 التي	 الشعبية	 األكالت	
حد	 على	 والسياح	 ماليندي	 سكان	

سواء.
Corn grilled on coal is one of 
the popular meals demanded 
by people of Malindo and 
tourists alike.

باحللوى	 كذلك	 ماليندي	 تشتهر	
العمانية.

Malindi is also famous with 
Omani dessert. 
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ماليندي..	عروس	الساحل	الكيني
هذه	املدينة	الساحلية	املطلة	على	احمليط	الهندي،	متتاز	بجمال	شواطئها،	وغزارة	
أمطارها،	ومناخها	االستوائي،	وبالرغم	من	أنها	مدينة	صغيرة	من	حيث	مساحتها،	
إال	أن	كثافتها	السكانية	عالية	حيث	يقطنها	ما	يقارب	120.000نسمة	،	غالبيتهم	

مسلمون.

وجتدر	اإلشارة	إلى	أن	ماليندي	لعبت	دوراً	جتارياً	مهماً	على	املستوى	اإلقليمي	منذ	
القدم،	إذ	كان	جتار	اخلليج	العربي	يقصدونها	لشراء	أخشاب	البناء	)اجلندل(	الذي	

يؤخذ	من	أشجارها	الساحلية.

بها	 التي	حتظى	 واالجتماعية	 والدينية	 والطبيعية	 اجلغرافية	 املكانة	 لهذه	 ونظراً	 	
لتكون	ميدان	إجناز	هذا	 ماليندي	على	مستوى	جمهورية	كينيا،	فقد	مت	اختيارها	

املشروع	اخليري	الطبي.

Malindi..the Bride of Kenyan Coast

This coastal city overlooks the Indian ocean, characterized by 
beautiful coasts, heavy rains and tropical weather. In spite of it’s a 
small city in terms of area, yet it has high population density since 
it’s inhabited by about 120000 person, most of them are Muslims.

It’s notice worth to say that Malindi played an important commercial 
role on the regional level since early days, where it was the destination 
for merchants from Arabian Gulf to buy construction timber (Gandal) 
taken from coastal timber.

Due to geographic, natural, religious and social status of Malindi on 
the level Republic of Kenya, since it was chosen to be the field of 
achieving this medical charity project.
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The Medical Camp of Hope

In this city the first Kuwaiti surgery camp at Al-Tawfiq hospital, which 
is built on the cost of a group of charity loving Muslims in the cost with 
participation from Direct Aid Organization.

The camp consists of 60 beds. The administration had to levy fees and 
costs for treatment so as to continue work therein, and only one general 
practitioner works around the clock where he treats various medical fields 
medical specializations, he is a pediatrist, gynecologist and obstetrists, 
and so treating ENT diseases, and diagnoses ophthalmological issues 
in addition to his work as accident doctor and ER.
In this hospital one operation is underwent each two weak, and in some 
cases one operation per month due to lack of anaesthetization doctor 
and since most people of Malindi cannot afford costs of operations.

Once the camp is announced through radio, hundreds of patients from 
city people gathered at hospital gates and many other gathered from 
the island of Lamu and far regions of Kilifi and Mombasa and so from 
other faraway regions about three days away. And the news were 
broadcasted two weeks before the Kuwaiti medical team arrives.

التي	 اجلوية	 الظروف	 مظاهر	 من	
حتيط	باملستشفى	أحياناً..

Aspects from weather 
conditions surrounding 
hospital now…
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مخيم	األمل	الطبي
بناؤه	على	نفقة	 التوفيق	الذي	مت	 الكويتي	األول	مبستشفى	 أقيم	املخيم	اجلراحي	
مجموعة	من	أهل	اخلير	املسلمني	في	الساحل	مبساهمة	من	جمعية	العون	املباشر.

وتكاليف	 رسوم	 فرض	 إلى	 إدارته	 اضطرت	 وقد	 سريراً	 ستني	 على	 يحتوي	 وهو	
العالج	على	املرضى	حتى	يستمر	العمل	فيه،	وال	يعمل	فيه	سوى	طبيب	عام	واحد	
على	مدار	الساعة	حيث	يعالج	جميع	التخصصات	الطبية	بشتى	أنواعها،	فهو	طبيب	
األطفال	وأمراض	النساء	والوالدة،	كما	يعالج	أمراض	األنف	واألذن	واحلنجرة،	ويقوم	
بتشخيص	أمراض	العيون،	باإلضافة	إلى	عمله	كطبيب	احلوادث	واحلاالت	الطارئة.
وجترى	في	هذا	املستشفى	عملية	واحدة	كل	أسبوعني،	وفي	بعض	األحيان	عملية	
واحدة	في	الشهر	لعدم	توافر	أطباء	التخدير	وعدم	قدرة	غالبية	أهل	ماليندي	على	

حتمل	مصاريف	العمليات.
ما	كاد	خبر	تنظيم	املخيم	يذاع	عبر	اإلذاعة،	حتى	احتشد	املرضى	من	سكان	املدينة	
عند	بوابات	املستشفى	وتوافد	إليه	آخرون	من	جزيرة	المو	ومنطقة	كليفي	وممباسا	
البعيدة	ومن	مناطق	أخرى	نائية	على	مسيرة	ثالثة	أيام	وكان	خبر	املخيم	قد	مت	بثه	

قبل	أسبوعني	من	وصول	الفريق	الطبي	الكويتي.

واجهة	املستشفى	ومدخله	الرئيسي..

Face and main entrance of 
the hospital..
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الدكتور	إسماعيل	حسن	مدير	مكتب	جمعية	العون	املباشر	في	كينيا	يرحب	بالفريق	
الطبي	ويشكر	الدكتور	هشام	أبو	رزق	على	مجهوده	في	تشكيل	الفريق	الطبي	من	

اإلستشاريني	واجلراحني	تلبيًة	حلاجات	املرضى	من	األهالي.

Dr. Ismail Hasan, Director of Direct Aid Office in Kenya welcomes 
the medical team and thanks Dr. Hisham Aba Rizq for his efforts 
in forming the medical team of consultants and surgeons to meet 
needs of the people. 
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تدشني	املخيم	اجلراحي	الكويتي	األول	بحضور	نائب	البرملان	الكيني	السيد	كيديون	
مونغارو	و	قاضي	ماليندي	الشيخ	سقيان	حسن	عمر	ومسؤول	اللجنة	الصحية	في	
جمعية	العون	املباشر	د.عبدالله	السميط	و	رئيس	الفريق	الطبي	الكويتي	الدكتور	

هشام	أبو	رزق.

Launching the first Kuwaiti surgical camp with the attendance of 
Kenyan Parliament deputy Mr. Kediun Mongaro , Gudge of Malindi 
Suqian Hasan Omar and officer of health committee in Direct Aid 
Organization Dr. Abdullah Al-Summit.
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فحص	الفريق	الطبي	525	مريضا	لتشخيص	حالة	كل	مريض	على	حدة	لتحديد	كل	
من	احلاالت	التي	تعالج	باألدوية،	واحلاالت	التي	تتطلب	إجراء	العمليات	اجلراحية،	

وكذا	احلاالت	التي	تتطلب	التدخل	السريع	جتنبا	للمضاعفات	الصحية.

وقد	أجرى	الفريق	127	عملية	جراحية	في	مختلف	التخصصات	في	عمل	مضن	
متواصل	دام	من	الثامنة	صباحاً	حتى	اخلامسة	مساء	على	منت	خمس	أسرة	جهزت	

لهذه	العمليات	والتي	تكللت	بفضل	الله	تعالى	بالنجاح	و	دون	مضاعفات	تذكر	.

Steps Towards Hope..

The medical team examined 525 patient to diagnose the case of 
each patient separately to define cases treated by medications and 
cases that require surgeries, and so cases that require fast interfer-
ence to avoid health complications.

The team performed 127 surgery in different specializations with de-
voted and continuous effort from 8:00 am till 5:00 pm on five beds 
prepared for these operations which were successful by the will of 
Allah Al-Maighty.

	خطوات	نحو	األمل..
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Anaesthetization Team

We must highlight from the beginning on the team which handles 
the big responsibility in this medical delegation, the anaesthetization 
team, which shoulders the dangers of these operation in exceptional 
conditions ascribed to non-availability of advanced equipments and 
required medications.

This team remained working with no fatigue nor infelicity all long the 
days in which these surgeries were performed, where it starts from 
medical analysis for patients before starting the operations in the 
morning so as to set them under anaesthetization, and it’s keen to 
examine them in the evening to insure their safety and that no com-
plications occurred from these operations they underwent.

22



فريق	التخدير
ال	بد	أن	نسلط	الضوء	في	بداية	األمر	على	الفريق	الذي	يتولى	املسؤولية	الكبرى	
ضمن	تلك	البعثة	الطبية،	أال	وهو	فريق	التخدير،	الذي	حمل	على	كاهله	مخاطر	هذه	
العمليات	في	ظروف	استثنائية	تعزى	لعدم	توافر	األجهزة	املتطورة	واألدوية	املطلوبة.

وقد	ظل	هذا	الفريق	مع	ذلك	يعمل	من	دون	كلل	أو	ملل	طوال	األيام	التي	أجريت	
فيها	العمليات	اجلراحية	إذ	يبدأ	مبعاينة	حتاليل	املرضى	الطبية	قبل	بدء	العمليات	
من	سالمتهم	 للتأكد	 مساء	 مراجعتهم	 على	 ويحرص	 تخديرهم،	 أجل	 من	 صباحاً	

وعدم	وجود	مضاعفات	جانبية	من	جراء	العمليات	التي	أجريت	لهم.	
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ENT Team

This team, which performed 27 operations, consists of two doctors. 
They start their day by examining patients them diagnosing cases 
that require surgical interference, and hence performed about 17 
surgeries of Tonsillectomy and Adenoidectomy with some children 
who have multiple sores and suffocation at night and 10 operations 
to excise tumors in the neck and the thyroid glands with some pa-
tients, then five other surgical operations of Sialoadenectomy with 
remaining cases.
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فريق	األنف	واألذن	واحلنجرة
يتكون	فريق	األنف	واألذن	واحلنجرة	الذي	أجرى	نحو	سبعة	وعشرون	عملية	جراحية	
من	طبيبني.	فقد	استهال	عملهما	في	أول	يوم	بفحص	املرضى،	ثم	قاما	بعد	ذلك	
سبعة	 إثرها	 على	 فأجريا	 اجلراحي،	 العالج	 تستدعي	 التي	 احلاالت	 بتشخيص	
عشر	عملية	جراحية	إلزالة	اللوز		واللحمية	عند	بعض	األطفال	الذين	يعانون	من	
الرقبة	 النوم،	وعشر	عمليات	إلستئصال	أورام	 االلتهابات	املتكررة	واالختناق	وقت	

والغدة	الدرقية	و	أورام	الغدة	اللعابية	.
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فريق	العيون
أما	الطبيبان	اللذان	شكال	فريق	طب	العيون	فقد	قاما	بفحص	عدد	كبير	من	املرضى	
وعالجهم.	وقد	استرجع	ثمانية	مرضى	بفضل	الله	تعالى	بصرهم	بعد	إجراء	عملية	
فقد	مت	عالجهم	 املرضى	 بقية	 أما	 	، عيونهم	 من	 )الكتاراكت(	 األبيض	 املاء	 إزالة	

باألدوية،	وتزويدهم	بكميات	كافية	منها	إلمتام	مدة	العالج.

Ophthalmological Team

The two doctors who formed the Ophthalmological Team they 
checked  a great number of patients and treated them, and by the 
will of Allah retrieved their sight after undergoing surgeries to remove 
cataract from their eyes, as for remaining patients they were treated 
with medications and provided with enough quantities thereof to 
complete the treatment term.
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فريق	اجلراحة	العامة
كان	للجراحة	العامة	احلظ	األوفر	من	العمليات	اجلراحية،	إذ	متكن	الفريق	املتخصص	
في	هذا	املجال	من	إجراء	38	عملية	لعالج	الفتق	الذي	كان	املصابون	به	قبل	العملية	
بسبب	 عديدة	 لسنوات	 عنه	 الناجمة	 احلركة	 وصعوبة	 الشديدة،	 آالمه	 من	 يعانون	
فقرهم	وعدم	قدرتهم	على	دفع	تكاليف	العمليات	الباهظ	نسبياً	من	جهة،	ولضعف	

إمكانات	املستشفى	الوحيد	في	املدينة	من	حيث	التجهيزات	والكوادر	الطبية.	

	كما	أجرى	الفريق	تسع	عمليات	أخرى	منها	إزالة	أورام	الثدي	وأورام	في	مناطق	
من	اجلهاز	التناسلي.

General Surgery Team

General surgery has the lion share of total surgeries, since the spe-
cialized team managed to perform 38 surgery to treat hernia for 
those who sever great pains and difficulty in movement resulting 
thereof for many years due to their poverty and inability to afford the 
relatively high expenses of operations from one side and the poor 
facilities of this only hospital in the city in terms of equipments and 
medical cadres.

The team also performed nine other operations to remove tumors in 
the breast and in places of reproductive system. 
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فريق	احلروق	والتشوهات	اجللدية
النائية	مشكلة	انعدام	 يعاني	املرضى	املصابون	باحلروق	اجللدية	في	هذه	املنطقة	
الرعاية	الصحية	املطلوبة،	فينتج	عن	ذلك	اإلهمال	تشوهات	عديدة	في	األبدان	وما	
يصاحبها	أحياناً	من	شبه	إعاقة	في	حركة	اليدين	أوالرجلني	مثاًل.	واملشكل	أن	هذه	

التشوهات	تظل	مالزمة	أصحابها	طوال	حياتهم.

ولذا	فقد	قام	فريق	احلروق	والتشوهات	اجللدية	بإجراء	45	عملية	جراحية	ملعاجلة	
مواضع	احلروق	وإعادة	احلركة	الوظيفية	لألطراف	املشوهة.

قد	 كان	 أسماك	 صائد	 قدم	 ترميم	 إلعادة	 معقدة	 عملية	 بإجراء	 الفريق	 قام	 كما	
تعرض	لهجوم	من	سمك	القرش	أدى	إلى	فقدان	جزء	من	قدمه	اليمنى،	باإلضافة	
إلى	استئصال	عدة	أورام	سرطانية	وغير	سرطانية	من	مختلف	مناطق	اجلسم	لدى	

بعض	املرضى	اآلخرين.

Team of Burns and Dermatological Deformity

Patients suffering skin burns in this deserted region endure the 
problem of null medical care required, and this negligence results in 
many physical deformities accompanied sometimes with some sort 
of disability in the movement of hands and legs for example. The 
problem is that these deformities remain with them all their lives.

So the team of burns and dermatological deformity performed 
many surgeries to treat burns and retrieve functional movement for 
deformed limbs.

The team also performed complicated operations to repair the foot 
of a fisherman who was attacked by a shark and this attack made 
him loose part for his right foot, in addition to removing some cancer/
non-cancer tumors from different parts of the body with some other 
patients.
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Nursery Team

It’s notice worthy to denote the eminent role played by the nursery 
team without which the doctor cannot work, and which prepares tools 
and medical equipments and make sure they properly sterilized so as 
to avoid any inflammations or complications for patients.
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فريق	التمريض
ميكن	 ال	 الذي	 التمريض،	 فريق	 لعبه	 الذي	 البارز	 الدور	 إلى	 اإلشارة	 جتدر	 كما	
للطبيب	العمل	من	دون	مساعدته،	والذي	تولى	مسئولية	إعداد	األدوات	واألجهزة	
الطبية	والت�أك����د	م����ن	تعقيمه���ا	بشك���ل	سليم	لكي	ال	يتسبب	ذلك	في	أي	التهابات	

أو	مضاعفات	للمرضى.
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Images of Hope

Mohammad in his early childhood endured burns in the head and 
neck which led to deformations in the scalp, the ear and neck which 
in turn led to huge mental effects with this innocent child. His family 
did the best they can to retrieve him to his early state. This child was 
one of the case treated by the team where he underwent operations 
of repairs and plastic surgery in the deformed parts of the head and 
the face.

Hospital administrations decided to make this child representative 
for patients in the ceremony of Kuwaiti ambassador in republic of 
Kenya, and in giving the Kuwaiti medical team a certificate of thanks 
and appreciation.
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صور	من	األمل
تعرض	محمد	في	صغره	حلروق	في	منطقة	الرأس	والرقبة	،	أدت	إلى	تشوهات	في	
فروة	الرأس	واألذن	والرقبة	وقد	جنم	عن	هذه	التشوهات	آثار	نفسية	كبيرة	لدى	هذا	
الطفل	البرئ	فبذل	أهله	الغالي	والنفيس	من	أجل	إعادته	إلى	ما	كان	عليه	في	سابق	
عهده،	فكان	هذا	الطفل	إحدى	احلاالت	التي	عاجلها	الفريق،	إذ	أجريت	له	عملية	

ترميم	وجتميل	في	األماكن	املشوهة	من	رأسه	ووجهه.

وقررت	إدارة	املستشفى	أن	جتعل	هذا	الطفل	ممثاًل	عن	املرضى	في	تسليم	السفير	
الكويتي	في	جمهورية	كينيا،	وأعضاء	الفريق	الطبي	الكويتي	شهادة	الشكر	والتقدير.

أحمد	الرزوقي	سفير	دولة	الكويت	بجمهورية	كينيا	مع	الطفل	محمد
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أثر	األمل	
أشاد	املرضى	وأهاليهم	بالتعامل	الطيب	الذي	متيز	به	الفريق	الطبي	الكويتي،	
واهتمامهم	الكبير	بأحوال	املرضى	وحسن	رعايتهم	لهم،	فكان	ذلك	من	عوامل	

تخفيف	آالمهم	ومعاناتهم	حتى	قبل	العالج	الدوائي	أو	اجلراحي.

ال	ميك���ن	وص����ف	السع���ادة	الت��ي	يشعر	بها	املرضى	بالرعاية	الصحية	التي	يحظون	
بها،	خاصًة	حينما	يزورهم	األطباء	في	األجنحة..

Effects of Hope

Patients and their families highly appreciated the good behavior 
from the medical team, and his great concern with case and proper 
treatment provided to them, this was one of the factors alleviating the 
pains and suffers even before medical or surgical treatment.

No one can describe the happiness felt by patients due to health 
care they receive, especially when visited by patients in the wards. 
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Hope Medical Team..

These are the good people of Kuwait who formed the first Kuwaiti 
surgical camp in Kenya, and they are from the right: Dr. Adnan Al-
Hindal and Dr. Ahmed Al-Murad specialists in general surgery, Dr. 
Khalid Al-Sabah Ophthalmology and eye surgery, Dr. Hisham Abu 
Rizq specialist in plastic surgery and burns treatment, nurse/Mishaal 
Al-Enezi, Dr. Abdul Rahman Al-Rifaee specialist in anaesthetization, 
nurse/Mamdouh Al-Sayyed, Dr. Hasan Badawi specialist in 
anaesthetization.

Setting, from the right: Dr. Mohamed Al-Essa and Dr. Abdullah Al-
Bader specialists in ENT treatment and surgery, Dr. Abdullah Al-
Kandary in ophthalmological diseases and surgery. 
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فريق	األمل	الطبي..
هؤالء	رجال	الكويت	األخيار	الذين	شكلوا	فريق	املخيم	اجلراحي	الكويتي	األول	في	
كينيا	وهم	الواقف�ون	من	اليمني:	د.	عدنان	الهن���دال	و	د.	أحم���د	املراد	املتخصص�ان	

ف���ي	اجلراحة	العامة	،
و	د.	خالد	الصباح	املتخصص	في	أمراض	العيون	وجراحتها،	و	د.	هشام	أبو	رزق	
د.	 و	 العنزي،	 مشعل	 املمرض	 و	 احلروق،	 وعالج	 التجميل	 جراحة	 في	 املتخصص	
عبدالرحمن	الرفاعي	املتخصص	في	التخدير،	و	املمرض	ممدوح	السيد،	و	د.	حسن	

بدوي	املتخصص	في	التخدير.

أمراض	 في	 املتخصصان	 البدر	 عبدالله	 ود.	 العيسى	 محمد	 د.	 اليمني	 من	 واجلالسون	
األنف	واألذن	واحلنجرة	وجراحتها،	و	د.	عبدالله	الكندري	املتخصص	في	أمراض	العيون	

وجراحتها.

39



شكر	 كلمة	 يوجه	 الكيني	 السياحة	 وزي��ر	
حسن	 على	 الطبي	 الفريق	 إل��ى	 وتقدير	

تعاونهم	وأدائهم	املتفاني.

Kenyan Minister of Tourism in a 
word of thanks and appreciation 
to the medical team for their 
good cooperation and devoted 
performance.
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احلفل	اخلتامي
بعالج	آخر	مريض،	وتنظيم	حفل	ختامي	نكون	قد	وصلنا	إلى	نهاية	هذه	الرحلة	اخليرية	
اإلنسانية	التي	أبرزت	صورة	مشرقة	من	صور	»	كويت	اخلير	«	إذ	أخذ	أعضاء	الفريق	
الطبي	على	عاتقهم	إمتام	هذه	املهمة	النبيلة	بدافع	التواصل	والتراحم	بني	اإلخوة	في	الله	

خاصًة	واإلخوة	في	اإلنسانية	عامة.

وكما	توافد	أهالي	مدينة	ماليندي	على	املستشفى	للعالج	منذ	أيام،	توافدوا	كذلك	بنفس	
احلرص	على	احلفل	اخلتامي	لتقدمي	الشكر	والتهنئة	لهؤالء	الرجال	املخلصني.

هذا	وقد	حضر	حفل	اخلتام	سعادة	سفير	دولة	الكويت	لدى	جمهورية	كينيا	السيد	
/	أحمد	الرزوقي	،	ومشاركة	وزير	السياحة	الكيني	السيد	/	جنيب	بالال،	وممثلني	عن	
احلكومة	والبرملان	في	حشد	كثيف	للتعبير	عن	عميق	شكرهم	وجزيل	امتنانهم	ملا	بذل	من	

عمل	إنساني	تكلل	بالنجاح.

Conclusive Ceremony
g
Upon treating the last patient, and organizing the conclusive 
ceremony, we reached the end of this humanitarian charity journey 
which represented a bright image in the horizon of “The Benevolent 
Kuwait” where medical team members shouldered the noble mission 
motivated by communication and tolerance between brother in 
humanity in general and brothers in Islam in general.

People of Malindi came to the hospital for treatment since days, 
and so they came to the conclusive ceremony to give thanks and 
congratulation to those devoted team members.

The conclusive ceremony is attended by the ambassador of Kuwait 
in republic of Kenya, Mr. Ahmed Al-Razoqi, and with participation of 
Kenyan Minister of Tourism Mr. Naguib Blala, and representatives of 
government and parliament in a great congregation to express their 
appreciation and thanks for work exerted and proved successful.
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اخلامتة
كانت	تلك	رحلة	من	الرحالت	اإلنسانية	التي	نفذتها	جمعية	العون	املباشر	في	إطار	
البرامج	الطبية	اخليرية	التي	تنفذها	في	املناطق	احملتاجة	من	القارة	األفريقية	منذ	
	. كويتية	 طبية	 وخبرات	 بسواعد	 تنفيذه	 املخيم	مت	 هذا	 ولكن	 	، اجلمعية	 تأسيس	
تطوعت	ملساعدة	إخوانهم	فجسدوا	إنسانية	اإلسالم	و	أبرزوا	صورته	املشرقة	التي	

تبعث	األمل	في	قلوب	الناس	.

وندعوا	الله	،	بدعم	احملسنني	وتطوع	األطباء	أن	يستمر	هذا	األمل	الطبي	في	القارة	
السمراء.

Conclusion
This is one of the humanitarian journeys executed by Direct Aid 
Organizations in the frame of charity medical program executed 
in the needy regions of Africa, in which a Kuwaiti medical team 
participated for the cause of Allah with works and experiences and 
time to help his brothers and incarnate the humanitarian aspect of 
Islam and represent the shiny image bringing light to the hears of 
people.
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© جميع	احلقوق	محفوظة	جلمعية	العون	املباشر-	الكويت

مينع	نشر	أو	استعمال	أي	جزء	من	هذا	الكتاب	بأي	وسيلة	تصويرية	أو	ميكانيكية	
مبا	فيها	التسجيل	الفوتوغرافي	والتسجيل	على	أشرطة	أو	أقراص	مقروءة	أو	أي	
وسيلة	نشر	أخرى	مبا	فيها	حفظ	املعلومات	واسترجاعها	دون	إذن	خطي	من	الناشر.

للحصول	على	نسخة	من	هذا	اإلصدار،	ميكنك	التواصل	معنا	من	خالل:
info@directaid.org		اإللكتروني	البريد

1	866	888							 هاتف		

هذا	اإلصدار	غير	مخصص	للبيع.


