
	
	

	فندق فایف نخلة جمیرا ینقذ حیاة 
	مشروع أودانطفل في إطار 	201

	فندق فایف نخلة جمیرا یحتفل بمناسبة العید السنوي الثالث للیوم العالمي لقلب الطفل بالتعاون مع مؤسسة دیا إندیا 
	

	
	
	

طفل محتاج في الھند من خالل 	201احتفل فندق فایف نخلة جمیرا بجھود إنقاذ حیاة  :2018دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، نوفمبر 
ھو مدیر وقد سّجل جایدیب أناند، و.	مشروع أودان بمناسبة العید السنوي الثالث للیوم العالمي لقلب الطفل بالتعاون مع مؤسسة دیا إندیا

عملیة إنقاذ حیاة في إطار 	200د، وھو الشریك المؤّسس في مشروع أودان، ، وماشنكا أنان)ح.	م.	ش(العملیات التنفیذي في فندق فایف 
	.	الفعالیات المنعقدة في دلھي یوم األحد

	
بالتزامن مع تدشین فندق فایف نخلة جمیرا دبي بھدف إنقاذ حیاة طفل 	2017تجدر اإلشارة إلى أّن مشروع أودان قد انطلق في مارس 

باللغة األردیة، في تمویل عملیات القلب الحرجة "	رحلة"یساھم مشروع أودان، ویعني اسمھ  إندیا، بالتعاون مع مؤسسة دیا.	كل یومین
	.لألطفال المحتاجین المصابین بعیوب خلقیة في القلب بحیث ال یقدر ذووھم على تسدید تكالیف العملیة

	
نعتّز فعالً بالجھود التي بذلناھا في سبیل إنقاذ :	"قائالً وبمناسبة الحفل، یؤّكد ماشنكا أناند، وھو الشریك المؤّسس في مشروع أودان، 

.	وأنا أؤمن بأنھ من واجبنا مّد ید العطاء إلى كل األشخاص العاجزین عن االعتناء بأنفسھم.	طفل من خالل مشروع أودان	200حیاة 
واصلة من أجل مساعدة أولئك األطفال، وبالمناسبة، أّود أن أشكر مؤسسة دیا إندیا وكل األطباء والكادر الطبي على جھودھم المت

	."باإلضافة إلى زمالئنا وضیوف فندق فایف نخلة جمیرا وكل فرد ساھم في تحقیق اإلنجاز الذي نحتفل بھ الیوم
	

تتلّخص جھودنا في عالمة فایف :	"، قائالً )ح.	م.	ش(وبدوره، یصّرح جایدیب أناند، وھو رئیس العملیات التنفیذي في فندق فایف 
	.تنا على العطاء بدون أّي مقابل، بما في ذلك الخدمات التي نزّودھا لضیوفنا وزمالئنا وحتى الجمعیات الخیریة التي ندعمھابقدر

ولذلك، نتشّرف بمشاركتنا في ھذه المبادرة القیّمة ونتطلع قدماً إلى تحقیق المزید من النجاح معاً وبالتالي إنقاذ حیاة عدد أكبر من 
	."	األطفال

	
السیاق ذاتھ، استضاف فندق فایف نخلة جمیرا ومؤسسة دیا إندیا، یوم األحد، الحفل السنوي الثالث بمناسبة الیوم العالمي لقلب وفي 

وقد شّكل الحفل فرصة ممیّزة للحضور للتعّرف على العائالت .	الطفل، بحضور العائالت المعنیة التي حظیت بدعم مشروع أودان
	.المریرة ذاتھا والتعلّم من خبرات بعضھا البعضاألخرى التي مّرت بالتجربة 

	
راجا جوشي، وھو رئیس قسم األبحاث العلمیة في أمراض القلب عند األطفال في مستشفى سیر غانغا رام، فإّن .	وبحسب تصریحات د

لقلیلة في األشھر اوالدة تعاني العیوب الخلقیة في القلب بحیث یتطلب نصف ذلك العدد عملیات جراحیة للقلب 	1000من أصل 	8"
نتعاون مع عدد كبیر من العائالت العاجزة عن تسدید كلفة العملیة الجراحیة إلنقاذ حیاة :	"ویضیف جوشي قائالً .	األولى بعد الوالدة

	."أطفالھا، ویسّرنا التعاون مع فریق عمل عالمة فایف في سبیل إحداث فارق كبیر
	


