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فاجأت »عمل حولي« بزيارة تفقدية

الصبيح: سد العجز البشري في اإلدارات

أكدت ضرورة تنظيم حمالت وقائية مستمرة باملرض

الغانم: التوعية الخطوة األولى لعالج السكري
كتب شايع النبهان 

ت��ح��ت رع���اي���ة د. ف���اي���زة ال���خ���راف���ي أق��ام��ت 
ال���ل���ج���ن���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ل���رئ���ي���س م��ج��ل��س 
األم��������ة م����������رزوق ال����غ����ان����م ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
ل���وزارة الصحة احتفااًل  املكتب االع��ام��ي 
بمناسبة اليوم العاملي للسكر والذي أقيم 
بديوان الغانم بضاحية عبد الله السالم 
وش���ه���د االح���ت���ف���ال ح���ض���ور أري�����ج ال��غ��ان��م 

نائبة عن والدتها د. فايزة الخرافي.
وق��ال��ت ف��ي تصريح لها خ��ال االح��ت��ف��ال: 
»إن م��رض السكر يعد من أكثر األم��راض 
ان��ت��ش��ارًا ب��ال��ع��ال��م، الف��ت��ة أن���ه ب��ال��رغ��م من 
ك��ون��ه م��رض��ًا غ��ي��ر م��ع��ٍد اال أن���ه اذا أص��اب 
ال����ج����س����م ف�������ان أض������������راره ت�����ك�����ون واس����ع����ة 
وم��ض��اع��ف��ات��ه ج��س��ي��م��ة ع��ل��ى أداء جميع 

وظائف وأعضاء الجسم.
وأض����اف����ت« أن ه����ذا ج��ع��ل م���ن ال���ض���رورة 
وج������ود ح���م���ات ت���وع���وي���ة ل����ارش����اد ال���ى 
ك���ي���ف���ي���ة ال����وق����اي����ة م�����ن االص�����اب�����ة ب���م���رض 
ال��س��ك��ر، أو حتى كيفية تعامل املصابني 

م����ع امل��������رض، وت���ق���دي���م ال��ن��ص��ي��ح��ة أي��ض��ًا 
ل���أس���ر ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع امل�����رض�����ى، م��ش��ي��رة 
ال�����ى ان ان���ت���ش���ار امل������رض أص���ب���ح واس���ع���ًا 
أن��ه أصبح ال يقتصر  وسريعًا أيضًا كما 
ع��ل��ى ف��ئ��ات معينة ك��م��ا ك���ان ف��ي ال��س��اب��ق 
ف��ي العمر أو أصحاب  يصيب املتقدمني 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ج��س��دي��ة ب��ش��ك��ل م��ع��ني، أو حتى 
ب��أم��راض أخ���رى معينة، ولكن  امل��ص��اب��ني 
أص��ب��ح األط��ف��ال أي��ض��ًا ي��ص��اب��ون باملرض 
م��ا ي��دل على سعة ان��ت��ش��اره، م��ا يشعرنا 
باملسؤولية وك��ذل��ك اللجنة االجتماعية 
ارت��أت تنظيم  لرئيس مجلس األم��ة التي 
ه�����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ح��د م����ن ان���ت���ش���ار ه���ذه 

الظاهرة ومحاولة احتوائها.
بدورها اكدت رئيس اللجنة االجتماعية 
لرئيس مجلس االمة دالل العازمي ان داء 
السكري يعتبر مشكلة عاملية حيث تبلغ 
نسبة االصابة على مستوى العالم حاليا 
ال��ى 10 في  ف��ي املئة ويتوقع ارتفاعها   8
امل��ئ��ة ب��ح��ل��ول ع���ام 2035، ودول����ة ال��ك��وي��ت 
م���ن اك��ث��ر ال�����دول م��ع��ان��اة م���ن ه���ذا امل���رض 

ال��خ��ط��ي��ر ف��ه��ي ت��ع��د م���ن اك���ث���ر ع��ش��ر دول 
ف��ي نسبة االص���اب���ة ب���داء ال��س��ك��ري وعلى 
الرغم من خطورة مضاعفات داء السكري 
ف���إن���ه م���ن االم������راض ال���ت���ي ي��م��ك��ن ال��وق��اي��ة 
منها وخاصة النمط الثاني الذي يرتبط 
حدوثه بعدة سلوكيات غير صحية مثل 
الخمول البدني والتغذية غير السليمة 

واالفراط بالوزن.
واوض��ح��ت ان داء السكري يعتبر قضية 
ص���ح���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة م���ل���ح���ة ت��س��ت��دع��ي 
ت������ع������اون ج����م����ي����ع ال�����ج�����ه�����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة 
وااله���ل���ي���ة وم���ن���ظ���م���ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي، 
ليقفوا في وجه هذا الداء، قائله: كعادتها 
دائ���م���ا ف���إن ال��ل��ج��ن��ة االج��ت��م��اع��ي��ة لرئيس 
م��ج��ل��س األم������ة ت���م���د ي���ده���ا ل���ل���ت���ع���اون م��ع 
ج��م��ي��ع ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة وع���ل���ى رأس���ه���ا 
وزارة الصحة ملجابهة مختلف املشاكل 

الصحية التي تهم املجتمع الكويتي.
واض����اف����ت: ي��س��رن��ا ال���ت���ع���اون م���ع امل��ك��ت��ب 
االعامي بوزارة الصحة في هذا االحتفال 
ال�����ت�����وع�����وي ب�����م�����رض ال����س����ك����ر ل��ل��ت��ع��ري��ف 

بخطورة مرض السكر وأسبابه وعوامل 
ب��ه، والتشجيع على  ال��خ��ط��ورة املرتبطة 
االل�����ت�����زام ب���ال���ع���اج وات����ب����اع ال��س��ل��وك��ي��ات 

الصحية في الوقاية منه.
من جانبها قالت رئيس املكتب االعامي 
ف��ي وزارة ال��ص��ح��ة د.غ��ال��ي��ة امل��ط��ي��ري: ان 
ت��أت��ي ك��أح��د أوج���ه التعاون  ه��ذه الحملة 
ب��ني ال������وزارة وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي 
م����ن اج�����ل رف�����ع وع�����ي امل��ج��ت��م��ع ال��ك��وي��ت��ي 
ب���األم���راض امل��زم��ن��ة غ��ي��ر ال��س��اري��ة وال��ت��ي 
تمثل أه��م أس��ب��اب امل��راض��ة وال��وف��ي��ات في 

العقود االخيرة بالكويت.
واك��������دت ان م�����رض ال���س���ك���ر ي��ع��ت��ب��ر وب����اء 
العصر الحديث في مختلف دول العالم، 
ف���ت���ب���ًع���ا إلح���ص���ائ���ي���ات م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة 
م���ل���ي���ون م���ري���ض  ف���ه���ن���اك 347  ال���ع���امل���ي���ة 
بالسكري على مستوى العالم عام 2003 
وت���س���ب���ب ف����ي وف������اة ح����وال����ي 1.5 م��ل��ي��ون 
ش��خ��ص ع����ام 2012 وي���ت���وق���ع ان يصبح 
مرض السكر سابع أسباب الوفيات عام 

.2030

كتب عبدالرسول راضي

فاجأت وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل وزي��رة الدولة لشؤون 
ال��ص��ب��ي��ح، ادارة ع��م��ل م��ح��اف��ظ��ة حولي  التخطيط وال��ت��ن��م��ي��ة ه��ن��د 
بزيارة تفقدية سرية دون مرافقة أحد من القياديني أو املسؤولني، 
اطلعت من خالها على سير عمل االدارة وكيفية االج��راءات التي 
يقوم بها املوظفون ف��ي استقبال املراجعني وتخليص معامات 

املواطنني وأصحاب األعمال.
ف��ي الهيئة العامة للقوى  أك��دت م��ص��ادر مطلعة  ف��ي ه��ذا السياق، 
ل� »النهار«، أن وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة  العاملة 
ب��زي��ارة  ق��ام��ت  ل��ش��ؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح  ال��دول��ة 
تفقدية مفاجئة الى ادارة عمل حولي، حيث اتجهت مباشرة فور 
دخولها املبنى الى صالة استقبال املراجعني واطلعت على سير 
العمل ومن ثم أجرت جولة على جانب من مرافق املبنى وتوجهت 
الى مكتب مدير االدارة، مشيرة الى أن الوزيرة الصبيح استمعت 
ال��ى شكاوى املواطنني واملراجعني ورص��دت بعض  خ��ال الجولة 

املاحظات.
ولفت املصادر الى أن الوزيرة استغربت من كثرة املراجعني التي 

تشهدها ادارة عمل حولي مقابل العدد القليل من املوظفني، مبينة 
ال��ت��ي تشهدها االدارة م��ن عجز في  امل��ع��ان��اة  أن الصبيح الم��س��ت 
ال���ك���وادر ال��ب��ش��ري��ة ع��ل��ى أرض ال��واق��ع ال���ى ج��ان��ب ن��ق��ص ف��ي بعض 

املستلزمات املكتبية.
وأكدت املصادر ان الوزيرة الصبيح اجتمعت أيضا أمس مع مدير 
ع��ام الهيئة ب��ال��وك��ال��ة أح��م��د امل��وس��ى ون��ائ��ب م��دي��ر ال��ع��ام لحماية 
القوى العاملة عبدالله املطوطح، مشيرة الى أنها أوصت في بعض 
االجراءات وأعطت تعليمات بضرورة اتخاذ كل التدابير التي من 
ب��ع��ض ادارات  ال��ت��ي تشهدها  امل��وظ��ف��ني  ش��أن��ه��ا ح��ل مشكلة ع��ج��ز 
العمل كالتابعة ملحافظات الفروانية وحولي والعاصمة، فضا عن 
أهمية توفير جميع املستلزمات املكتبية التي يحتاجها املوظفون.

وأض���اف���ت امل���ص���ادر أن االج��ت��م��اع ال��ث��اث��ي ب���ني ال���وزي���رة الصبيح 
ال��ى ملف تسكني الوظائف االشرافية  وامل��وس��ى واملطوطح تطرق 
الشاغرة من املراقبني ورؤس���اء األق��س��ام، السيما أن الهيئة رفعت 
ال��ى دي��وان الخدمة املدنية، ورد  كشوفات االس��م��اء الخاصة بذلك 
الديوان على البعض منها، مؤكدة أن بوصلة القياديني تتجه الى 
االنتهاء من هذا امللف وتسكني جميع الشواغر دفعة واحدة وليس 

على دفعات خاصة فيما يتعلق بمناصب املراقبني.

هند ال�صبيح

 النادي العلمي: الكويت األولى عربيًا 
في االهتمام باالختراعات واملخترعني

ال��ن��ادي العلمي الكويتي  ق��ال 
ان الكويت تعد الدولة االولى 
ع���رب���ي���ا م����ن ح���ي���ث االه���ت���م���ام 
ب���االخ���ت���راع���ات وامل��خ��ت��رع��ني، 
الف������ت������ا ال���������ى ان������ه������ا م�������ن ف���ت���ح 
ب������اب امل����ش����ارك����ة ف����ي م��ع��رض 
ل��اخ��ت��راع��ات  ال���دول���ي  جنيف 
ب��ع��د اق���ام���ة امل���ع���رض ال���دول���ي 
لاختراعات للشرق االوس��ط 

في الكويت عام 2006. 
واض��������������اف رئ������ي������س ال���ل���ج���ن���ة 
العليا املنظمة للمعرض اياد 
الخرافي في مؤتمر صحافي 

الليلة لاعان عن انطاق املعرض الدولي الثامن 
ل��اخ��ت��راع��ات ب��ال��ش��رق االوس����ط ب��ع��د غ��د االث��ن��ني 
ان ال��ك��وي��ت ه��ي ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة ال��وح��ي��دة التي 
شاركت في معرض جنيف عام 2006 بعد اقامة 
م��ع��رض االخ���ت���راع���ات ل��ل��ش��رق االوس�����ط وشكلت 
داف���ع���ا ل��اه��ت��م��ام ب��امل��خ��ت��رع��ني ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني 
العربي وال��دول��ي واع��ط��ت زخما للمعرض حتى 

بات شعلة لابداع. 
وأوضح ان الرعاية السامية ملعرض االختراعات 
ف��ي الكويت ع��ام 2006 ك��ان سببًا  منذ انطاقته 
رئيسًا في استمراره، الفتًا الى ان املعرض يشهد 
هذا العام مشاركة جهات عاملية وعربية من 30 
ب��واق��ع 160 مخترعا فيما تمثل استراليا  دول���ة 
مفاجأة هذا العام حيث تشارك للمرة االولى في 

املعرض. 

وأك��������د ح������رص ال�����ن�����ادي ع��ل��ى 
اخ��ت��ي��ار اخ��ت��رع��ات ملموسة 
ال�����واق�����ع وق��ري��ب��ة  ع���ل���ى ارض 
ل��ل��ت��س��وي��ق ح��ي��ث ان امل��ع��رض 
قائم على فكرة تبني املشاريع 
وان����ت����اج����ه����ا م�����ن خ������ال ل���ق���اء 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن م���ع امل��خ��ت��رع��ني 

تحت سقف املعرض. 
وذك���ر ان ع��دد املتطوعني في 
امل��ع��رض ي��ق��ارب 100 متطوع 
وه��ن��اك عشر ج��وائ��ز قيمتها 
ال������ف دوالر خ��ص��ص��ت��ه��ا   55
ال���ك���وي���ت ل���ل���ف���ائ���زي���ن، م��ش��ي��دا 
ال��ك��وي��ت باملخترعني ح��ي��ث ج��ذب��ت 13  ب��اه��ت��م��ام 
اخ���ت���راع���ا م����ن م���رك���ز ص���ب���اح االح����م����د ل��ل��م��وه��ب��ة 
واالب���داع واخ��ت��راع��ا م��ن معهد الكويت لابحاث 

العلمية فضا عن االهتمام باشراك املدارس. 
م��ن ج��ان��ب��ه أش���اد ممثل م��ع��رض جنيف ال��دول��ي 
ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م دي��ف��ي��د ت��اج��ي ف��اروق��ي 
ب���ن���ج���اح وت���ن���ظ���ي���م م����ع����رض االخ�����ت�����راع�����ات ال����ذي 
ال���ى ان االخ��ت��راع��ات  ال��ك��وي��ت م��ش��ي��را  تستضيفه 
هذا العام تتعلق بمجاالت حماية البيئة واملجال 
ال��ط��ب��ي.  وذك���ر ف��اروق��ي ان اخ��ت��ي��ار االخ��ت��راع��ات 
الفائزة يخضع لثاثة معايير حيث يتم النظر 
إل�����ى م�����دى ح����داث����ة االخ�����ت�����راع امل����ق����دم وم��س��ت��وى 
تطويره اضافة إلى قابلية تسويقه، الفتا الى ان 
عدد أعضاء لجان التحكيم 30 عضوا من األطباء 

واملختصني واالقتصاديني.

كتب شايع النبهان 

افتتحت صباح أمس في مركز عبدالله العبد 
ال��ي��رم��وك بالتعاون  ال��ه��ادي الصحي بمنطقة 
مع منظمة الصحة العاملية الورشة التدريبية 
لتدريب قياديي مراكز طب العائلة والرعاية 
ال��ش��رق االوس���ط  ف��ي منطقة  الصحية االول��ي��ة 
ع���ل���ى ن����م����وذج ت��ط��ب��ي��ق م����ب����ادئ ب���رن���ام���ج ط��ب 

العائلة.
امل��س��اع��د لشؤون  وأب���دى وك��ي��ل وزارة الصحة 
القطاع االهلي د. محمد الخشتي فخر وزارة 
الصحة باختيار منظمة الصحة العاملية ملركز 

اليرموك في دولة الكويت كنموذج في الشرق 
االوسط ملراكز الرعاية االولية واقامة مثل هذه 
ال����دورة ف��ي��ه، م��ش��ي��دا ب��ال��دع��م امل��ت��واص��ل مل��راك��ز 
الرعاية االولية من قبل وزي��ر الصحة د. علي 
ال���وزارة د. خالد السهاوي،  العبيدي ووك��ي��ل 
متمنيا تحقيق االهداف املرجوة لتلك الورشة 
وت��ك��رار اقامتها ف��ي ع��دد م��ن امل��راك��ز الصحية 

االخرى.
م��ن جهتها قالت رئيس مركز عبدالله العبد 
الهادي الصحي باليرموك د. هدى الدويسان 
ان احتضان دولة الكويت لهذه الورشة  يأتي 

انطاقا من اهتمام الدولة بالصحة العامة.

الخشتي: استمرار الدعم ملراكز 
الرعاية األولية

اإياد اخلرايف

تسلمها الساير وحرمه في مجالي الصحة واألطفال

»جائزة التميز« »بيت عبدالله« فاز بـ

فريق الشفاء الكويتي أجرى 10 عمليات 
لالجئني سوريني في تركيا 

هاطاي »تركيا«- »كونا«: أجرى فريق الشفاء 
الكويتي االنساني أول من أمس عشر عمليات 
جراحية لاجئني سوريني بمستشفى )األمل( 
ف��ي مدينة )ه��اط��اي( جنوبي تركيا املتاخمة 
ل���ل���ح���دود ال�����س�����وري�����ة.  وق�������ال م���ن���س���ق ال���ف���ري���ق 
الدكتور طال الفضالة ل� )كونا( ان العمليات 
خضع لها عدد من األطفال والنساء والشباب.  
واوضح ان العمليات شهدت تدخات جراحية 
ال��ى شديدة وتشمل نقل عضل  بني متوسطة 
وترقيع جلد واص��اح شفة ارنبية وعمليتي 
اص��اح ان��ف مشيرا ال��ى ان ال��ح��االت الصحية 

للمرضى جيدة. 
واض��اف الفضالة ان الفريق الجراحي املكون 
م��ن خمسة اط��ب��اء سيجري غ��دًا »أم���س« سبع 
عمليات واليوم خمس عمليات لحاالت صعبة 
موضحًا ان العدد االجمالي مع امكانية توفر 
ال��ع��اج ف��ي ن��ه��اي��ة امل��ه��م��ة االن��س��ان��ي��ة سيصل 
ال��ى اكثر م��ن 30 عملية يتخللها أكثر م��ن 70 

 جراحيا. 
ً
تدخا

ول��ف��ت ال���ى ان اص���اب���ات األط���ف���ال ت��رك��زت على 
اص���اب���ات ب��ش��ظ��اي��ا وح�����روق ع��م��ي��ق��ة ادت ال��ى 
تشوهات كاملة ف��ي الجفون العليا ومنطقة 

االذن�����ني واي���ض���ا ف���ي ال��ش��ف��ة ال��ع��ل��ي��ا وال��س��ف��ل��ى 
وال��رق��ب��ة.  واك���د ال��ف��ض��ال��ة ان عملية االص���اح 
ل��ت��ل��ك ال���ت���ش���وه���ات م��ه��م��ة ج�����دا ألن ال���ط���ف���ل ال 
اغ��م��اض عينيه وال يستطيع ايضا  يستطيع 
ل��ذا ينبغي اج���راء العملية إلراح��ة  اغ���اق فمه 

الطفل. 
وذكر ان عمليات الحاالت الصعبة واملعرضة 
للبتر ستخضع إلجراء زراعة عضل تأخذ من 
املنطقة الجانبية للظهر لكي يتمكن الفريق 
م��ن ان��ق��اذ ال��ي��د أو ال��س��اق م��ن ال��ب��ت��ر م��ع اج���راء 

تنظيفات للجروح. 
وب���ني ال��ف��ض��ال��ة ان ال��ع��م��ل��ي��ات ت��س��ت��غ��رق نحو 
14 س���اع���ة، م��ع��رب��ًا ع���ن أم��ل��ه ف���ي ت��وف��ي��ر هيئة 
ت���م���ري���ض���ي���ة ل��ت��س��ه��ي��ل ال���ع���م���ل���ي���ات ل��ل��م��رض��ى 

وإلجراء أكبر عدد ممكن من العمليات. 
واش���������اد ف�����ي ه������ذا ال����س����ي����اق ب����ت����ع����اون رئ���ي���س 
واع��ض��اء الهيئتني الطبية والتمريضية في 
م��س��ت��ش��ف��ى )االم�������ل( ب��ب��ل��دة )ال���ري���ح���ان���ي���ة( في 
م��دي��ن��ة )ه����اط����اي( ج��ن��وب��ي ت��رك��ي��ا م��ع��رب��ا عن 
امله بحصول الفريق على رعاية رسمية من 
دول����ة ال��ك��وي��ت »ال���ت���ي ال ت��ب��خ��ل ف���ي امل��س��اه��م��ة 
امل��ش��اري��ع الخيرية واالن��س��ان��ي��ة« لارتقاء  ف��ي 

بهذه املهمة االنسانية الى االعلى.  كما اعرب 
ع��ن تطلع الفريق ال��ى اج���راء زي���ارات منتظمة 
ملستشفى )األم��ل( في املستقبل مشيرا الى ان 
االطباء في سورية سيتابعون الحاالت التي 
خضعت للعمليات الجراحية.  وينظم فريق 
ال��ش��ف��اء ال��ك��وي��ت��ي رح��ل��ة ال���ى )ه���اط���اي( تحمل 
ش���ع���ار )ش����ف����اء ال�����ج�����روح( مل��ع��ال��ج��ة ال��ج��رح��ى 
وامل��ص��اب��ني ال��س��وري��ني ف��ي ت��رك��ي��ا ب��رع��اي��ة من 
بيت الزكاة الكويتي وبالتعاون مع منظمتي 
)ان���ت���رب���اس���ت( االمل���ان���ي���ة و)ل����ي����ب( االم��ي��رك��ي��ة 
العاملية. من جانب آخر واصلت جمعية الهال 
االحمر الكويتي أمس توزيع املساعدات على 

االسر السورية النازحة شمالي لبنان.
ف��ي الصليب  وق��ال منسق العمليات االغاثية 
اللبناني يوسف بطرس في تصريح  االحمر 
ل���� )ك���ون���ا( ان����ه ت���م ت���وزي���ع 250 ح��ص��ة غ��ذائ��ي��ة 
وم��ن��ظ��ف��ات ع��ل��ى االس���ر ال��س��وري��ة ال��ن��ازح��ة في 

بلدة املنية في مدينة طرابلس شمالي لبنان.
واش����اد ب��ط��رس ب��ج��ه��ود ال��ك��وي��ت ال��ك��ب��ي��رة في 
تقديم املساعدات االنسانية للنازحني مثمنا 
الجهود الكبيرة التي تبذلها جمعية الهال 

االحمر الكويتي.

دبي - )كونا(: تسلم كل من رئيس الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في 
بيت عبدالله الدكتور ه��ال الساير وح��رم��ه مؤسسة وم��دي��رة الجمعية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��رع��اي��ة األط���ف���ال ف��ي ب��ي��ت ع��ب��دال��ل��ه م��ارغ��ري��ت ال��س��اي��ر ج��ائ��زة 
)التميز( ف��ي مجالي الصحة واألط��ف��ال م��ن )مؤسسة ت��ك��ري��م(.  ج��اء ذلك 
في احتفالية كبيرة أقامتها املؤسسة الليلة قبل املاضية في اطار انشطة 
تكريم املبدعني في كل أرج��اء العالم العربي تحت رعاية وحضور وزير 
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع في دول��ة االم���ارات الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان.  وق��ال الدكتور هال الساير وهو رئيس مجلس ادارة 
ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال االح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي ف���ي ت��ص��ري��ح ل���� )ك���ون���ا( ع��ق��ب تسلمه 
وزوج���ت���ه ال��ج��ائ��زة ان ل��ج��ن��ة خ��اص��ة ت��اب��ع��ة مل��ؤس��س��ة ت��ك��ري��م زارت بيت 
ال��خ��دم��ات املقدمة ألط��ف��ال ال شفاء  ف��ي دول���ة الكويت وش��اه��دت  عبدالله 
مأموال منهم وقررت تكريم بيت عبدالله ملا حققه من انجازات وخدمات 
في هذا املجال فضا عن املبادئ االنسانية التي يقوم عليها.  وأوضح 
ان بيت عبدالله أنشئ لرعاية »أطفال ال شفاء مأموال منهم ويعد منشأة 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس����ط ت��ع��ال��ج األط���ف���ال وف���ق ما 
يعرف ب� )العاج التلطيفي(«.  وبني أن صاحبة فكرة انشاء بيت عبدالله 
هي حرمه مؤسسة ومديرة الجمعية الكويتية لرعاية األطفال في بيت 
عبدالله لرعاية الطفولة مارغريت الساير التي قال انها »سعت باصرار 

الى انجازه حتى صار حلمها حقيقة متجسدة على أرض الواقع«. 
وش���دد ع��ل��ى أن ب��ي��ت ع��ب��دال��ل��ه ل��م ي��ك��ن ل��ي��رى ال��ن��ور ل���وال م��س��اع��دة ودع��م 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ال���ذي أه���دى األرض 
التي تم بناء بيت عبدالله عليها وب��ارك وشجع على انشاء ه��ذا العمل 

االنساني وتم افتتاحه تحت رعايته في عام 2012. 

وأشار الى ان بيت عبدالله حاز )جائزة العالم( في عام 2012 فيما يتعلق 
بمحور )الديكور الداخلي(. 

وتوجه الساير بالشكر لوزارة الصحة على دعم بيت عبدالله، مشيرا الى 
أن العاج فيه باملجان باعتباره عما خيريا يعالج أي طفل مهما كانت 

جنسيته ودينه ولونه. 
يذكر أن بيت عبدالله يعد منشأة نموذجية وحيدة متعددة األغ��راض 
في الشرق األوس��ط متخصصة في )العاج التلطيفي( وتوفير العناية 

لتخفيف معاناة األطفال املرضى وعائاتهم في األيام االخيرة لاطفال.

ال�ساير وحرمه خالل حفل ت�سلم اجلائزة


