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الساير: بيت عبداهلل يبصر النور أبريل المقبل
رندى مرعي

من���ذ عودة الطف���ل عبداهلل 
إلى الكويت في العام 1989 بعد 
فترة إقامته في لندن للعالج من 
م���رض عصبي، وبعد خضوعه 
لعدة عمليات جراحية وتضاؤل 
إمكانية شفائه ونزوال عند رغبته 
وعدته والدته بأال يزور املستشفى 
مرة ثانية، جاءت فكرة إنشاء بيت 
عبداهلل لرعاية األطفال املرضى 

الذين ال أمل في شفائهم.
قص���ة بيت عب���داهلل رواها 
وزي���ر الصحة د.هالل الس���اير 
العاملي  للي���وم  خالل زيارت���ه 
املفت���وح  »Circle« الذي نظمته 
شركة element eight بالتعاون مع 
فندق املوڤنبيك البدع ومشاركة 

12 سفارة عربية وأجنبية.
حضرت والدة عبداهلل سلسلة 
م���ن احملاضرات الت���ي نظمتها 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفى )KAACH( واشتملت 
على مواضيع مختلفة مثل إدراك 
الطفل للوف���اة بعد ذلك تقدمت 
بطلب إلى اجلمعية لرعاية ابنها 
في البيت. األمر الذي بادر إليه 
د.الساير الذي كان حينها طبيبا 
جراحا في املستشفى األميري ومن 
ضمن الفريق الطبي املشرف على 

حالة عبداهلل واستمرت مساندة 
عبداهلل إلى ح���ن وفاته بعد 6 
أش���هر. وتابع د.الساير أن هذه 
التجربة هي ملهمة فكرة إنشاء 
مركز للعم���ل التطوعي لتقدمي 
الدعم لهؤالء األطفال الذين ال أمل 
في شفائهم إضافة إلى تقدمي الدعم 
ألفراد العائل���ة وتقدمي خدمات 
تشتمل على املساعدة لتخفيف 

األلم والتحكم في األعراض.
وتابع الساير ان بيت عبداهلل 
)تكية األطفال( هو األول من نوعه 
في الشرق األوسط إذ يقوم على 

مساحة 22ألف متر فيها جميع 
الراحة واالس���تجمام  وس���ائل 
من مرافق ترفيهية وش���اليهات 
ومدرس���ة وكل ما يوفر العناية 
والراحة إضافة إلى مرافق سكنية 
للراح���ة والط���وارئ والعناية 
الصحية املتقدمة وذلك ليكون بيتا 
بديال عن البيت األصلي لألطفال 
الذين يحتاجون كل  وعائالتهم 

الدعم في هذه الفترة.
وأضاف الساير أنه من املقرر 
أن يبصر بيت عبداهلل النور في 
أبريل 2010 وسيكون هناك تعاون 

دائم ومستمر بن بيت عبداهلل 
ووزارة الصحة في رعاية هذه 

الفئة من املرضى.
وأعلن الساير أن فكرة إنشاء 
بيت عبداهلل تعود في األساس 
إلى زوجته مارغريت الساير التي 
أشادت بدور السفارات في املبادرة 
إلى القيام بدع���م بيت عبداهلل 
تزامنا مع احتفال اليونيسف بيوم 
الطفل العاملي. وعن بيت عبداهلل 
قال���ت مارغريت أن هذا الصرح 
الطبي يق���دم الرعاية للمرضى 
ولذويه���م كم���ا يق���دم الرعاية 

النفسية والعاطفية والروحية 
إلى جانب الطبية. وقالت ان هذه 
التجربة يجب أن تكون متوافرة 
في جميع بلدان اخلليج والدول 
العربية مبدية استعداد القائمن 
واالخصائين في بيت عبداهلل إلى 
تبادل اخلبرات ونشر التوعية.

وقالت إن بيت عبداهلل مت بناؤه 
وجتهيزه مبا يتالءم مع البيئة 
الكويتية من حيث االهتمامات 
وتوفير سبل الراحة مبا يتالءم 
مع ع���ادات الطفل الكويتي وما 

تعود عليه مع ذويه.

خالل زيارته »اليوم العالمي المفتوح« في الموڤنبيك بمشاركة 12 سفارة عربية وأجنبية

وربا لـ »األنباء«: الكويت والنمسا لديهما 
إمكانيات هائلة لتطوير التعاون االستثماري

بن البلدين الى استثمارات متبادلة، خاصة ان النمسا 
والكويت يتوافر لديهم����ا امكانيات هائلة لتطوير 
التعاون في املجال االستثماري، موضحا ان ما يجعل 
ذلك ممكنا هو وجود النمسا وسط اوروبا ويسهل من 
خاللها ولوج اسواق سلوڤاكيا والتشيك وهنغاريا 
وبلغاريا ورومانيا، مضيفا ان االمر نفسه بالنسبة 
للكويت ومبوقعها الذي ميكنها من ان تكون نافذة 
لباقي اسواق املنطقة. وحول التسهيالت التي ميكن 
ان يستفيد منها املستثمرون الكويتيون في النمسا، 
قال ان النمسا تتمتع بس����معة قوية في القطاعات 
البنكية واملؤسسات املصرفية واالئتمانية ولديها 
بنوك نشطة في سلوڤاكيا وتشيكيا ورومانيا، وهذا 
شيء مهم بالنسبة للمستثمرين الكويتين الراغبن 
في االستثمار بهذا القطاع، مؤكدا ثقته بأن الطرفن 
لديهما امكانيات للعمل اكثر. وفي رده حول موقف 
بالده من الدعوة خلروج العراق من الفصل السابع، 
قال وربا: ان النمسا مثل باقي اعضاء مجلس االمن 
الدولي ترى ان حتقيق ذلك مشروط بتنفيذ العراق 

التزاماته اخلاصة بقرارات االمم املتحدة.

بشرى الزين
رغم حيازتها موقعا خاصا بن دول العالم بحيادها، 
اال ان النمسا استطاعت بعد احلرب العاملية الثانية 

ضمان مركز في منظمة االمم املتحدة.
ويب����دو ان هذا االجناز كان كبي����را اذا عرفنا ان 
النمس����ا توجد وس����ط اوروبا ولها حدود مشتركة 
وطويلة مع دول ش����رق اوروب����ا وتتعامل مع مبدأ 
»احلياد« كأداة مرنة متكنها من فتح آفاق لالنخراط 
في عمل املنظمة واملنظم����ات التابعة لها مبا يخدم 
السالم العاملي وحماية احلق والقانون ومد جسور 

احلوار بن الشرق والغرب.
سفير النمسا ماريان وربا اكد في حديث ل� »األنباء« 
انه عندما نناضل من اجل احلق والقانون فإن مبدأ 
احلياد ال يشكل تضييقا او حتديدا لدور بالده الفاعل 
والنشط في العالقات الدولية، مؤكدا ان النمسا ضمن 
االحت����اد االوروبي تتبادل التحالف في املصالح مع 
عدد من دول ش����رق اوروبا ليكون تأثيرها اكبر او 

يوازي حجم الدول االوروبية احملورية.
وجدد وربا دعوة بالده الي����ران بوقفها تطوير 
برنامجها النووي وااللتزام بتطبيق االلتزامات الدولية، 
مش����يرا الى ان النمس����ا توجد على خط واحد مع 
الكويت وباق����ي دول العالم في هذا التوجه. واعلن 
عن وجود دعوة مفتوحة من الرئيس النمس����اوي 
لصاحب السمو االمير لزيارة ڤيينا. كما وصف السفير 
النمساوي الذي حتتفل بالده بالعيد الوطني اليوم 
العالقات الكويتية � النمساوية بأنها جيدة وفي تطور 
مستمر، حيث توجت بزيارة الرئيس النمساوي الى 
الكويت في فبراير املاضي وتبادلت اثرها القيادتان 
السياسيتان اآلراء حول العديد من القضايا الثقافية، 
واتفق الطرفان على تعزيزها، خاصة في املجاالت 

االقتصادية والتبادل الثقافي.
ولفت الى حصول بالده على مقعد غير دائم في 
مجلس االمن الدولي في الفترة من 2009 الى 2010، 
حيث انخرطت في عدة محادثات وتسويات، الشيء 
الذي يعزز تبادل وجهات النظر بن الكويت والنمسا. 
وفيما يتعلق باملجال االقتصادي، قال وربا ان التعاون 
في هذا املجال يتطلب دفعة اكثر ويتجاوز الصادرات 

السفير النمساوي أكد أن مبدأ »حياد« بالده أداة مرنة لخدمة السالم العالمي

سفير النمسا ماريان وربا

عبداهلل اخلالدي

إدارة اإلعالم الخارجي تنظم محاضرتين في السويد 
حول الحضارات والعالقات بين دول »التعاون« واالتحاد األوروبي

بالتعاون مع سفارتنا في ستوكهولم

اك���د مدير ادارة اع���الم الدول االجنبية )االع���الم اخلارجي( في 
وزارة االعالم عبداهلل اخلالدي ان االدارة وبالتعاون مع سفارتنا في 
س���توكهولم ستقيم عدة محاضرات، حيث ستشتمل على محاضرة 
بعن���وان حوار بن احلضارات والتع���ددات الثقافية تلقيها د.لبنى 

القاضي ومحاضرة حول العالقات بن دول مجلس التعاون اخلليجي 
واالحتاد االوروبي تلقيها د.هيلة املكيمي.

وش���كر اخلالدي تعاون الس���فارة واعضائها في اقامة مثل هذه 
االنشطة ودعم التواصل الثقافي بن الكويت والسويد.
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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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في دلـيـــل
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

تغـيـب عـن العمــل
تعلـن موؤ�س�سة ال�سور املعماري للتجارة العامة واملقاولت 
علي ح�سن  مــــرزاد  اأنــــور  /حمــمــد  املــــدعــــو  بـــــــاأن 

مدنيه  بـــــطـــــاقـــــة  ويـــــحـــــمـــــل  اجلــــنــــ�ــــســــيــــة(  )اأفـــــــــغـــــــــاين 

رقم )272092102256( تغيب عن العمل لدينا.

من  ونحمل  املوؤ�س�سة  بــاإ�ــســم  معه  التعامل  مــن  ونــحــذر 

ومن  القانونية  امل�سوؤولية  كــامــل  بتحمل  معه  يتعامل 

يعرف عنه �سيئًا له مكافاأة مالية.  

لالإ�ستف�سار ت : 24565447/8
6 6 5 2 9 8 2 0

حملني متجاورين
على زوايتني ميكن دجمهما

جممع الأوقاف

للبــيـــع

حصول النمسا على مقعد غير دائم في مجلس 
األمن يعزز تبادل وجهات النظر بين ڤيينا والكويت

د.هالل الساير في جناح »األنباء« مع الزميل محمد خليلد.هالل الساير وحرمه مع القائم  باألعمال السوري موسى املسلم وإبراهيم احلجل 


