
\3\6كلمة رئيس اتحاد الطباء والصيادلة العرب النمساويين في الحفل الخيري التضامني مع اهل غزة يوم 
في فيينا 2009

الكريم الحفل
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته

 في البداية ليسعني إل أن أشكركم على تلبية الدعوة لهذا الحفل الخيري من اجل نصرة ومساعدة أهلنا الصامدين
.في غزة 

 وجرح 1300منذ اليوم الول للهجوم الوحشي البربري لسرائيل على قطاع غزة وماتله من استشهاد مايزيد عن 
 معظمهم من الطفال والنساء قام اتحاد الطباء والصيادلة العرب النمساويين بالتنديد بهذا العمل 5000أكثر من 

 البربري وطالب إسرائيل بالنسحاب الفوري ووقف العدوان الثم بإصدار بيان وكذلك رسائل إلى الصحف
 والمسؤولين في الحكومة النمساوية من اجل التحرك ليقاف العدوان وكذلك بالقيام بمظاهرات احتجاج لوقف

 المجازر الدموية ضد شعبنا في غزة وبالوقت نفسه إرسال رسائل إلى الحكومة والمسؤولين النمساويين و الزملء
.الطباء العرب والنمساويين وكذلك الشركات الطبية النمساوية من اجل جمع المواد الطبية

 لقد بقي جواب الحكومة الحكومة النمساوية وحتى الن للسف سلبيا ولم نتلقى شيئا أما تفاعل الزملء العرب
 والنمساويين والصدقاء النمساويين والشركات الطبية النمساوية فكان ايجابيا حتى أن كثيرا من الزملء من أصول

 عربية ونمساوية أعلنوا عن رغبتهم وتضامنهم معنا وانعم على أتم الستعداد للسفر إلى غزة لجراء العمليات
الجراحية الضرورية هناك فورا 

.للسف لم يتوفر لهذه المبادرة النجاح لسباب كثيرة ل أريد أن ادخل في تفاصيلها الن

 أما المساعدات التي تم تجميعها وسوف ترسل في السبوع القادم ان شاء ال غزة والتي تقدر قيمتها بحوالي مليون
وميئتي ألف يورو فهي على الشكل التالي

  سيارات إسعاف مجهزة تجهيزا كامل     مانية  ث
غرفة عمليات للجراحة العينية كاملة ومجهزة بمحهرين وطاولتين للعمليات العينية

غرفة فحص عينية مجهزة بكافة الجهزة العينية
قفاز عمليات معقم 150,000

خمسة عشر طنا من المواد الطبية والجراحية وحيطان العمليات
فحص في المواج الصوتية جهاز

حاضنتان للطفال حديثي الولدة والخدج 
لتعقيم الدوات الجراحية بالضافة إلى مواد أخرى جهازان

 بعد ان تكون اكتملت إجراءات النقل 2009سوف يتم إرسال هذه المعدات في السبوع الثاني من شهر آذار مارس
 ومن ثم إلى ميناء السكندريةينوالشحن عن طريق سلوفيين

في النهاية ليسعني إل أن اشكر كل من شارك في هذه الحملة النسانية واخص بالذكر 
مسجد الفتح ومسجد ابن تيمية,مسجد السلم,بعض المساجد في مدينة فيينا وهي مسجد الشورى

الطباء والصيادلة العرب النمساويين اتحاد
الطباء السوريين النمساويين رابطة

شركة فامبكس متمثلة برئيسها الستاذ نبيل الكزبري 
الزملء الطباء والصدقاء النمساويين

بعض الشركات الطبية النمساوية 
كل من شارك في هذا العمل النساني والسلم عليكم ورحمة ال وبركاته 



تمام كيلني.د

 تم عرض صور المعدات الطبية والجهزة على جهاز السقاط الكمبيوتري أثناء ملحظة
إلقاء هذه الكلمة بالغة اللمانية


