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في احتفال أقامته الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في المستشفى و»بيت عبداهلل« بمجمع األڤنيوز أول من أمس

ماليين دينار 
حصاد تدشين 
حملة التبرعات
لبناء »بيت عبداهلل«

 حنان عبدالمعبود
أكد وزير الصحة د. هالل الساير، أن مساهمة 
المتبرعين والمتطوعين س���اعدت  المئات من 
على انجاح مش���روع »بيت عبداهلل« وتحويل 

هذا الحلم إلى حقيقة.
واضاف، خالل كلم���ة القاها في الحفل الذي 
اقامته الجمعية الكويتي���ة لرعاية االطفال في 
المستشفى و»بيت عبداهلل« في مجمع األڤنيوز 
اول من امس لتدش���ين حملة تبرعات ل� »بيت 
عبداهلل«، ان ألفراد وعائالت وبنوك وش���ركات 
وأطفال مواطنين ومقيمين الفضل في أن نجمع 
7 ماليين دينار، وستس���اهم هذه التبرعات في 
بدء العمل في أعمال البن���اء ل� »بيت عبداهلل« 
والذي يمكن مشاهدته في منطقة الصليبخات 

بجوار وزارة الصحة.
وتابع د.الساير: كما نسعى اليوم لزيادة هذه 
التبرعات بهدف استكمال إنشاء وتجهيز المشروع، 
وتوفير كل المرافق والخدمات الضرورية لهذه 
المنشأة الطبية اإلنسانية بما في ذلك مصاريف 
التشغيل والصيانة، كما نهدف أيضا من وراء هذه 
الحملة إلى زيادة التوعية من خالل الشارة التي 
تحمل عالمة النجمة المكونة من نقاط صغيرة 
كرمز لتضافر جهود الجميع لتشكيل هذه النجمة 

وتحوليها إلى بريق لنجاح المشروع.
وأكد ان »بيت عبداهلل« هو تكية تأسس���ت 
في الكويت بهدف مس���اعدة األطفال المصابين 
بأمراض مستعصية، ويقدم هذا البيت خدمات 
طبية متطورة في مجال تخفيف األلم والرعاية 
التلطيفية والدعم المعنوي والنفسي، مع التركيز 
على احتياجات الطفل واألس���رة، واشار إلى أن 
الملهم لتأس���يس هذا البيت منذ عشرين عاما 
هو الطفل عبداهلل ذو األربع سنوات الذي رغب 

ف���ي الحصول على الرعاي���ة الطبية بعيدا عن 
أجواء المستشفيات، ليمضي بين يدي امه آخر 
الفترات المتبقية من عمره قبل أن يرحل نتيجة 
مرضه، لهذا يتطلب األمر أن يتم الدعم لهم في 
بيئة مناس���بة بعيدة عن أجواء المستشفيات، 
عن طريق كادر طبي وانساني ونفسي يقدم لهم 

الرعاية التلطيفية.
وأش���ار إلى أن »بيت عبداهلل« سيقدم هذه 
الخدمة المنزلية مع توفير فرصة االستفادة من 
الرعاية الطبية المتكاملة، مبينا أن البيت يوفر 
10 أجنح���ة لألطفال وأمهاتهم للرعاية الطارئة، 

كما يستقبل البيت أهالي األطفال المرضى لقضاء 
أي���ام عديدة مع أبنائه���م داخل مجموعة من 10 
شاليهات لتمنح الطفل المصاب وعائلته فرصة 
التواص���ل والعيش في لحظات س���ارة وتحت 
الرعاية الطبية الدائم���ة، وزاد: وكما نعلم فإن 
اللعب والنش���اط بالنسبة للطفل يشكل أهمية 
وضرورة ولهذا وجب توفير المساحات والبيئة 

المناسبة لهذا.
وقامت م.علياء الغنيم بتصميم »بيت عبداهلل« 
بطريقة توفر لألطفال مساحات رحبة ومريحة 
للعب، حيث تتوس���ط »بيت عبداهلل« مساحة 

مخصصة للعب تطلع على المساحات الخارجية 
الواسعة التي تضم دوالبا سحريا وممشى على 
السطح وبرج مراقبة والبساط السحري، وهذه 
المكونات قد تم تصميمها من قبل مكتب »لندن 
آي« الهندس���ي حيث كان التركيز على السالمة 

مثلما كان على المتعة والبهجة والمغامرة.
وتم إنش���اء »بيت عبداهلل« على ارض تمتد 
مساحتها على 22000م2 في منطقة الصليبخات 
بتبرع كريم من صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد ليك���ون أول مركز من نوعه في 
الشرق األوسط وأكثر مركز متكامل في العالم.

دعم البيع للشارات

وأوضح د.الساير أن الش���ارات التي ذكرها 
س���يتم بيعها في العديد من المحالت والمتاجر 
ومنافذ البيع في الكويت، الفتا إلى أن المساهمة 
ألي من الحضور في عملية البيع تكون بالتواصل 
مع وكالة »بلو غراي« اإلعالنية التي ستقدم كل 

المعلومات الالزمة حول المشاركة.
وأضاف: ستتابع الوسائط اإلعالمية واإلعالنية 
تقديم الدعم والتغطية المناسبة لالرتقاء بحملة 
التوعية التي ستساهم بدورها في توسيع رقعة 
االنتش���ار والتعريف، مش���يرا إلى أن مساهمة 
الوسائط اإلعالمية فعالة، سواء كانت من الصحف 
أو القنوات التلفزيونية أو اإلذاعات أو المطابع 

أو اإلعالنات الخارجية.
وق���ال: البد أن نش���ير إلى أن ه���ذه الحملة 
وبمناسبة اإلطالق، قد تحققت وتم انجازها بفضل 
الجهود الكريم���ة لوكالة »بلو غراي« اإلعالنية 
التي تواصلت مع الش���ركات المساهمة وقدمت 
كل األعمال اإلبداعية وإدارة الفعاليات مساهمة 

منها وتعبيرا عن مسؤوليتها االجتماعية.

شارة احلملة على صدر وزير الصحة د.هالل الساير    )أسامة البطراوي(

الفنانة سعاد العبداهلل تلقي كلمة الفنانني

لقطة جماعية للشباب املشاركني في احلملة

قصيدة توضح األهداف
القت الفنانة س���عاد عبداهلل كلمة ع���ن الفنانني اعربت فيها عن 
سعادتها لتواجدها مع هذا احلشد لدعم مشروع انساني عظيم خاص 
باألطفال »أجمل ما في الكون«، وقالت »لالسف رغم جمالهم وبراءتهم 
إال أن املرض ال يفرق بني صغير وكبير وال يفرق بني جنسية وأخرى 

وال بني طائفة وغيرها«.
وبين���ت ان بيت عبداهلل يعطي فرصة لالطفال اصحاب احلاالت 
الصحية الصعبة ان يعيشوا ما تبقى لهم من أيام مبتعة وفرح ومن 
دون أل���م، واضافت: تعبيرا عن االهداف اجلميلة للحملة فقد كتبت 

احدى املتطوعات في احلملة وهي رانيا السعد هذه الكلمات:
اللحظات نق���دس  في بيت عبداهلل  
الزمن تبقى مدى  نصن��ع ذكريات   

> > >
ن��خ��ف����ف اآلالم في بيت عبداهلل  
الوه���ن تق���اوم  نصوغها أح��الم  

> > >
طفولت���ي تع���ود في بيت عبداهلل  
يغمرن���ي وس���ن ألهو مع الورود  

> > >
مت���رح براءت���ي  في بيت عبداهلل   
وطن وحضنه���ا  أمي معي تف��رح   

> > >
ال���كل م���ن حولي في بيت عبداهلل  
الش���جن فليرحل  أمي، أبي، أهل��ي  

> > >
احل���ب اغني���ات في بيت عبداهلل  
مع���ا نش���يده  وقصر أمني���ات  

وحضر حفل اطالق احلملة ع���دد كبير من الضيوف واملدعوين 
والزوار واملتبرعني الذين قدموا الكثير من التبرعات املادية والعينية 
الجناح هذا املشروع، كما مت فتح باب التبرعات للجمهور من خالل 
بيع ش���ارات حتمل ش���عار احلملة مبقابل رمزي 2 دينار من خالل 
احملال املشاركة والتي ابدت جتاوبا انسانيا عاليا يعكس مسؤوليتها 
االجتماعية ويعبر عن اهتمام مختلف قطاعات وشرائح املجتمع بدعم 
هذا املش���روع.ومن ثم قام الوزير د.هالل الساير، ورئيسة اللجنة 
التنفيذية للجمعية مارغريت الساير بتوزيع الشارات على املساهمني 

عرفانا بجميلهم، واعالنا عن انطالق حملة التبرعات الوطنية.

تعزيز الدعم 
الجماهيري

التبرعات  مع اطالق حمل���ة 
الستكمال صندوق انشاء تكية 
بيت عبداهلل، فقد دعت الجمعية 
الكويتي���ة لرعاي���ة االطفال في 
المستش���فى ال���ى تعزيز الدعم 
الجماهيري من األفراد والشركات 
سواء من خالل شراء هذه الشارات 
الت���ي تعزز الوع���ي االجتماعي 
وأهمية هذا البيت، او عبر الدعم 
المادية والعينية  والمساهمات 
التي س���تجعل لكل طفل مكانا 
مريحا وعناية اجتماعية وتلطيفية 
ونفسية وطبية تخفف عنه آالم 
المرض ليقض���ي هناك ما تبقى 
له من العمر ال���ذي قد ال يطول 
به نتيجة األمراض القاتلة التي 
يصابون بها كمرض الس���رطان 

وغيره.

محمد عبدالعزيز الشايع ود.هالل الساير ومارغريت الساير خالل احلفل

اعرب محمد عبدالعزيز الشايع رئيس مجلس االدارة التنفيذي لشركة 
محمد حمود الشايع عن س��عادته ان يكون ضمن هذا اجلمع الذي جاء 

ملساندة ودعم مشروع بيت عبداهلل.
وق��ال في كلمة له: أنا س��عيد لتواجدي مع وزي��ر الصحة ورئيس 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى د. هالل الساير ومع كل 
من س��اند ودعم مشروع بيت عبداهلل للمشاركة في حفل تدشني حملة 

تبرعات بيت عبداهلل.
وأضاف: نحن في ش��ركة محمد حمود الشايع سنقدم كل املساعدة 
املمكنة لدعم حملة التبرعات، الس��يما ان املشروع متميز مبا يقدمه من 
رعاية لالطفال، حيث سيتم بيع الشارة اخلاصة باحلملة في جميع احملالت 
واملطاعم ومقاهي ال� »س��تاربكس« ف��ي الكويت والبالغ عددها اكثر من 
320 محال، والتي سيخصص ريعها ملصلحة »بيت عبداهلل«.واختتم مهنئا 
القائمني على »بيت عبداهلل« الذين ساهموا في حتقيق هذا احللم، ومتنى 

لهم التوفيق والنجاح في حملة التبرعات.

الشايع: سنقدم كل الدعم
الممكن لحملة التبرعات


