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 1800متسابق شاركوا في الماراثون الخامس لـ «»RunQ8
❞ الحمدان أكدت أن ريعه لمصلحة مركز تقييم وتأهيل اأطفال الذين يعانون اإعاقات

انطلق �ضباق  RunQ8الخام�س ،اأم�س ااأول،
من المارينا كري�ضنت بم�ضاركة � 1800ضخ�س ،من
مختلف الفئات وال�ضرائح العمرية ،بتنظيم مركز
فوزية ال�ضلطان للتاأهي��ل ال�ضحي ،بالتعاون مع
وزارة الداخلية ،ودعم �ضركة اأجيليتي ،اإلى جانب
عدد من الم ؤو�ض�ضات وال�ضركات المحلية.
وقالت مديرة مركز فوزية ال�ضلطان للتاأهيل
ال�ضحي د.اله��ام الحم��دان :اإن «ري��ع الماراثون
لم�ضلحة مركز تقييم وتاأهيل ااأطفال ،وهو مركز
تخ�ض�ضي وغير ربحي في مركز فوزية ال�ضلطان
للتاأهي��ل ال�ضح��ي ،ويق��دم الرعاي��ة ال�ضامل��ة
والمتخ�ض�ضة ل أاطفال الذين يعانون من ا إاعاقات،
ومن م�ضاكل النمو والتطور اأو �ضعوبات التعلم،
ويقدم كذلك البرامج والخطط العاجية المتكاملة
الت��ي تت�ضم��ن اخت�ضا�ض��ات عدة ،منه��ا العاج
الطبيعي ،ع��اج النطق واللغة ،الع��اج النف�ضي
والعاج بالعمل».
و أا�ضافت «ف��ي كل عام ،يذهلن��ا مدى الدعم
الكبير الذي نحظى ب��ه من داعمين��ا ،و�ضركائنا،
ومت�ضابقينا وحت��ى المجتمع المحلي» ،متوجهة

(نورالزعبي)
بال�ضك��ر واامتنان لكل �ضخ���س ح�ضر لدعم هذه
الق�ضية المهمة.
وتابعت« :ان  RunQ8لي���س مجرد �ضباق
عادي ،واإنما ه��و مبادرة اجتماعي��ة مهمة تهدف
اإلى تعزيز الوعي وح�ضد الدعم المادي لدعم اعادة

ق�ضية تاأهيل ااأطفال في بلدنا ،مبينة اأن ال�ضباق
هذا العام اأقيم بم�ضافة  10كم ،وكان تحدي ًا مثيراً
وحما�ضي��ا للريا�ضيي��ن وه��واة الج��ري من بين
الم�ضاركي��ن ،حيث ا�ضتطاع �ضاح��ب اأف�ضل وقت
اتمام ال�ضب��اق في اأقل من  35دقيق��ة ،وقد جاءت

ويندي األري��ك في المرك��ز ااأول في فئ��ة الن�ضاء،
تبعتها اأبيغاليل بارثاليمي��و ومن بعدهما نادية
ماياهي في المركزين الثاني والثالث.
واأو�ضحت اأما في فئة الرج��ال ،فحاز غريغ
زيمبين�ضك��ي على المرك��ز ااأول ،بينما نال محمد

«البيئة» نظمت سلسلة أيام بيئية مفتوحة لمدارس «التربية»
نظمت الجمعية الكويتي��ة لحماية البيئة
�ضل�ضل��ة اأي��ام بيئي��ة مفتوحة لت�ض��ع مدار�س
�ضمن برنامج (المدار�س الخ�ضراء) في ن�ضخته
الخام�ضة للعام الدرا�ضي الحالي.
وقالت ع�ضو البرامج وااأن�ضطة بالجمعية
اأ�ضي��ل الثوين��ي ف��ي ت�ضري��ح �ضحاف��ي ،اإن
الجمعية قدم��ت خال تل��ك ااأي��ام المفتوحة
مجموعة من المحا�ضرات والور�س المتخ�ض�ضة
في مجاات الطيور وال�ضرطة البيئية وقانون
حماية البيئة وتدوير النفايات البا�ضتيكية.
واأفادت ب��اأن الجمعي��ة ا�ضت�ضافت وفودا
طابية لت�ضع مدار�س قدمت خالها بالتعاون
مع الم�ضروع الوطني (اأمنية التطوعي لجميع
القنان��ي البا�ضتيكي��ة) لنح��و  900طال��ب
وطالبة مح��اور بيئي��ة معني��ة بالنفايات في
الكويت وم�ضادرها وخطورتها وعملية تدوير
البا�ضتيك.
واأ�ضافت اأن محا�ضري برنامج (اأمنية)
قدموا للم�ضاركين من الطلبة والمعلمين طرق
التوعي��ة بف��رز النفاي��ات والط��رق ال�ضليمة

ليام البيئية المفتوحة
● جانب من ا أ
للتخل���س منها ،ف�ضا ع��ن اآلية ف��رز وجمع
وتقلل النفايات بالتعاون مع الجمعية ،افتة
اإلى اأن برنامج (المدار�س الخ�ضراء) ا�ضتقبل
وف��ودا طابية �ضارك��ت في (مح��ور الطيور

المهاجرة والم�ضتوطنة).
واأو�ضحت اأن الجمعية ت�ضتهدف م�ضاركة
 25مدر�ضة في تلك المحاور المتخ�ض�ضة بما ا
يقل عن  500م�ضتفيد اإ�ضافي من طلبة ومعلمين

للم�ضاركة في مو�ضوع اإع��ادة التدوير ،مبينة
اأنه نحو  15ناديا بيئيا �ضاركوا في مجموعات
طابية في مح��ور ا أاندية البيئي��ة بالبرنامج
و�ضيح�ضلون على وثيقة من جمعية البيئة.
ولفتت اإل��ى اأن النادي البيئ��ي يتكون من
ممثلين عن المعلمين والط��اب لتعزيز عملية
العمل الجماع��ي والتطوعي واإع��داد منهجية
المدر�ضة الم�ضتدام��ة ،م�ضيرة اإل��ى اأن النادي
يت�ضمن م�ضاريع عدة ،كل منها ي�ضمل مجموعة
من ا أان�ضطة ،ومنه��ا الور�س التعليمية للطلبة
والمعلمي��ن والرح��ات الحقلي��ة والحم��ات
التوعوية وبرامج اإذاعة المدر�ضة.
وذكرت الثويني اأن المهارات البيئية التي
يك�ضبه��ا الطالب الم�ض��ارك في ااأي��ام البيئية
المفتوحة تتمثل في اكت�ض��اب أادوات وتطوير
مه��ارات جم��ع معلوم��ات ونتائج م��ن خال
الم�ضاهدات والقيا���س وبناء ج��داول ور�ضوم
بيانية ،ف�ضا عن تطوير القدرة على تلخي�س
وتحليل المعلومات والتو�ضل اإلى ا�ضتنتاجات
وتو�ضيات تهدف اإلى طرح حلول ممكنة.

بيت الزكاة نظم محاضرة عن إنجازاته ومشاريعه
بـ«العلوم ااجتماعية»
نظم بيت الزكاة بالتعاون مع كلية العلوم
ااجتماعية بجامعة الكويت محا�ضرة بعنوان
«بي��ت ال��زكاة إانجازات��ه وم�ضاريع��ه» ،حا�ضر
فيها كل م��ن ع�ض��و مجل���س إادارة بي��ت الزكاة
اأ.خولة الح�ضاوي ،وعب��داه الحيدر من ااإدارة
العليا بمكتب المدير العام ببي��ت الزكاة ،واأدار
المحا�ض��رة عمي��د كلي��ة العل��وم ااجتماعي��ة
اأ.د.حمود الق�ضعان.
وقال��ت ع�ض��و مجل���س إادارة بي��ت الزكاة
أا.خولة الح�ضاوي ،إان أاول مقترحاتها و أامنياتها
عند ان�ضمامها لبيت الزكاة ،هو التوجه لمخاطبة
الطلب��ة� ،ضاك��رة القائمي��ن عل��ى بي��ت ال��زكاة
لم�ضاعدتهم في هذا ال�ضاأن.
ون�ضحت الح�ضاوي الطلبة عند رغبتهم في
توجيه أاموالهم في عمل الخير ،أان يوجهوها عن
طريق بيت الزكاة ،الذي �ضه��ل أامورا كثيرة لكل
المتبرعين ،والذي يمتل��ك �ضبكة فروع منت�ضرة

● Iô°VÉëªdG øe ÖfÉL
في كل م��كان ،اإلى جانب توفي��ره خدمة التبرع
من خال «ااأوناين» .م�ضيفة اأن بيت الزكاة ا
يخدم الكويتيين فقط ،بل تمتد خدماته لت�ضمل
فئة البدون والوافدين وكل فئات المجتمع.
من جانبه ،قال عبداه الحي��در من ااإدارة

العليا بمكتب المدير العام ببيت الزكاة ،اإن بيت
الزكاة ي�ضاهم بااأمن ااجتماع��ي وااقت�ضادي
وال�ضيا�ضي داخل الكويت ،م�ضيفا أان بيت الزكاة
ي�ضرف �ضنوي��ا  40مليون دين��ار على الحاات
الم�ضتحقة داخل الكويت .واأ�ضار الحيدر اإلى اأن

«الهال اأحمر» :نسعى لنشر ثقافة ومبادئ
ً
مجتمعيا
اإسعافات اأولية
أاكدت جمعية الهال ا أاحمر الكويتية
حر�ضه��ا عل��ى ن�ض��ر ثقاف��ة ومب��ادئ
ااإ�ضعاف��ات ااأولية مجتمعي��ا ،م�ضيدة
ب�ضعي وزارة الدولة ل�ضوؤون ال�ضباب في
رفع كفاءة منت�ضبيها وا�ضتغال الطاقات
ال�ضبابية في خدمة المجتمع.
و ق��ا ل مد ي��ر إا د ا ر ة ا ل�ضب��ا ب
والمتطوعي��ن ف��ي الجمعي��ة د.م�ضاعد
العن��زي ل� «كون��ا» اأم���س ،اإن الجمعية
اأبرمت اتفاقية مع وزارة ال�ضباب تهدف
اإلى تعزي��ز التع��اون في مج��ال العمل
التطوع��ي وتنظي��م برام��ج تدريبي��ة
لمتطوعي الوزارة ت�ضتمر اأ�ضبوعين.
و أا�ضاف العنزي أان الجمعية أاعدت
خط��ة عمل لمنت�ضب��ي ال��وزارة تت�ضمن
محا�ض��رة تعريفية ع��ن جمعية الهال
ااأحم��ر الكويت��ي وتاريخها ف��ي العمل
ااإن�ضاني والتطوعي والتعريف بقواعد
ال�ضلوك للمتطوعين.
و أا و �ض��ح أا ن ا ل��د و رة �ضت�ضه��د

● …õæ©dG óYÉ°ùe
م�ضارك��ة  40متطوع��ا ومتطوع��ة م��ن
ال��وزارة �ضيتعرف��ون م��ن خاله��ا على
دور الجمعي��ة ااإن�ضان��ي ف��ي مج��اات
ا إاغاثة ،ف�ض��ا عن تعريفه��م بالقانون

الدولي ا إان�ضاني والتدريب على كيفية
التعامل مع ذوي ااحتياجات الخا�ضة
وااأ�ض��ر المتعفف��ة والمر�ض��ى ،وكذل��ك
الفح���س الطب��ي والنواح��ي القانونية
لواجبات المتطوع.
وذك��ر اأن الدورة �ضت�ضه��د تمرينات
وهمي��ة و أاخ��رى عملي��ة وميداني��ة عن
الح��وادث وكيفي��ة نق��ل الم�ضابي��ن
ومعالج��ة ح��اات الت�ضم��م وااختناق
والتخل�س من ااأج�ضام الغريبة وكيفية
تجبير الك�ضور واإنعا�س حاات ااإغماء
وال�ضدمة.
واأكد العنزي حر�س الجمعية على
تقدي��م ال��دورات التي م��ن �ض أانه��ا رفع
كفاءة المتطوعين ،ف�ضا عن ن�ضر ثقافة
ومبادئ ااإ�ضعافات ااأولية في اأو�ضاط
المجتمع الكويتي ،داعي��ا اإلى ا�ضتغال
الطاقات والقدرات ال�ضبابية والمواهب
الذهني��ة الكامن��ة لديه��م نح��و خدم��ة
أانف�ضهم والمجتمع.

بيت ال��زكاة ي�ضاهم في غالبي��ة جمعيات النفع
العام بالكوي��ت ،وغالبية الجمعي��ات الخيرية
الم�ضهرة بوزارة ال�ض�� ؤوون ااجتماعية والعمل،
فهو ي�ضاهم في جمعية �ضندوق إاعانة المر�ضى،
وي�ضاهم للطلبة المحتاجي��ن بجامعة الكويت،
وفي جمعية ب�ضائر الخير ،وف��ي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
من جان��ب اآخر ،ق��ال عمي��د كلي��ة العلوم
ااجتماعية أا.د.حمود الق�ضعان ،إان ال�ضعادة في
الحياة ،تكون في العط��اء ولي�س في ا أاخذ ،و أان
اأقل �ض��يء اإذا اأردت اأن تكون كريم��ا ومت�ضدقا،
اأن تت�ضدق بابت�ضام��ة ،تل��ك اابت�ضامة التي ا
تحتاج لمترجم.
اأ�ضاف اأن الكلية اأطلقت مبادرة ،وهي بنك
الكويت التطوعي للوقت ،ووعد ب أان الكلية �ضتقدم
برتوكول تعاون لبيت الزكاة ،يب��د أا من تدريب
الطلبة وحتى توظيفهم.

عبداه المرك��ز الثاني واأح��رز قدي��ر امينو عبدو
المركز الثال��ث .وفي فئ��ة ال�ضباب فق��د ت�ضدرت
ال�ضباق هيلغا كوينت بي��ن ا إاناث وعبدالمح�ضن
العلي بين الذكور.
واأ�ضارت الحمدان اإلى اأن جميع الم�ضاركين

ا�ضتمتعوا بال�ضباق ،حتى اذا لم يكونوا من هواة
الجري ،حيث كان باإمكان الم�ضاركين الم�ضي او
الهرولة من اجل دعم ه��ذه الق�ضية المهمة.افتة
اإلى اأن العائات التي ح�ضرت ال�ضباق ا�ضتمتعت
بالوقت الذي ق�ضته في قرية ال�ضباق ،حيث تواجد
عدد كبير من الباعة والمحال وال�ضركات المحلية
الت��ي اأقام��ت اأك�ض��اك لعر���س وبي��ع الماأكوات
الخفيفة والم�ضروبات وغيرها الكثير.
واأكدت اأن ااأموال التي ا�ضتطعنا جمعها في
ال�ضن��وات ال�ضابقة من خ��ال � RunQ8ضاهمت
ب�ضكل كبير في تح�ضين حياة الكثير من العائات،
من خال توفير العاج الذي كان أاطفالهم في أام�س
الحاجة اليه.
واأردف��ت الحم��دان ،له��ذا ال�ضب��ب ،فنح��ن
نواظب عل��ى تنظيم ه��ذا ال�ضب��اق ف��ي كل عام،
فدعم المجتمع المحلي هو اأمر ف��ي غاية ااأهمية
لنا كمنظمة غي��ر ربحية ،ويلع��ب دورا كبيرا في
م�ضاعدتنا على تحقيق ر�ضالتنا المتمثلة بتقديم
الرعاية المتخ�ض�ض��ة لاأفراد من مختلف �ضرائح
المجتمع في الكويت.

«العلوم الطبية المساعدة»
أقامت «يوم المشروعات الصغيرة»

تحت رعاي��ة وح�ضور عميد كلي��ة العلوم الطبي��ة الم�ضاع��دة بجامعة الكويت
أا.د�.ضعود العبي��دي والعميد الم�ضاع��د لل�ض�� ؤوون ا أاكاديمية بكلية العل��وم الطبية
الم�ضاعدة البروفي�ضور علي د�ضتي ،اأقام مكتب العاقات العامة وااإعام بكلية العلوم
الطبية الم�ضاعدة يوم الم�ضروع��ات ال�ضغيرة ،الذي يهدف لدعم وت�ضجيع اأ�ضحاب
الم�ضروعات ال�ضغيرة في الكويت في مختلف المجاات .
وتنوعت الم�ضروع��ات الم�ضاركة في ي��وم الم�ضروعات ال�ضغي��رة بين ااأعمال
اليدوية والم�ضغوات الحرفي��ة ،والت�ضميم بمختلف مجاات��ه ،واابتكار في مجال
ال�ضناعات الغذائية.
واأ�ضاد العبيدي بهذه الطاقات ال�ضبابية ،وحث على تبني ودعم هذه الم�ضاريع
لما لها من اأهمية في تنمية وتطوير البلد ،وت�ضجيع ال�ضباب على ااإبداع.

إطاق اليوم التوعوي لمشروع التوعية من أضرار
استخدام المواد المخدرة
تحت رعاي��ة وح�ض��ور نائب المدي��ر العام
ل�ض ؤوون ال�ضباب بالهيئة العامة للريا�ضة ،أاحمد
عبدالرزاق ،وح�ضور عميد كلية العلوم ااجتماعية
اأ.د.حم��ود فهد الق�ضع��ان ،اأقامت الهيئ��ة العامة
للريا�ض��ة -قط��اع ال�ضباب بالتع��اون مع مكتب
التدري��ب الميدان��ي والخريجي��ن بكلي��ة العلوم
ااجتماعية اليوم التوعوي لم�ضروع التوعية من
أا�ضرار ا�ضتخدام المواد المخدرة.
ح�ضر الحفل كل من العميد الم�ضاعد ل�ضوؤون
اا�ضت�ضارات والتدريب وااأبح��اث بكلية العلوم
ااجتماعي��ة د.حام��د العب��داه ،ورئي���س مكتب
التدريب الميداني والخريجين د.مها ال�ضجاري،
وعدد من اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة.
به��ذه المنا�ضبة ،ق��ال نائ��ب المدي��ر العام
ل�ضوؤون ال�ضباب بالهيئ��ة العامة للريا�ضة اأحمد
عبدالرزاق ،اإن الهيئ��ة حر�ضت كل الحر�س على
اأداء ر�ضالتها التوعوية ،ومحاربة اآفة المخدرات
من خال عقد عدد من الندوات في جميع محافظات
الكويت ،وذلك بالتعاون م��ع الجهات الحكومية
ذات ال�ضل��ة ،كم��ا كان للهيئ��ة ر�ضال��ة توعوي��ة

اإعامية في معظم المجمعات وااأ�ضواق التجارية
لتو�ضيح خطر المخ��درات واآثرها على ال�ضباب،
واليوم وجودنا في هذا ال�ضرح التربوي ال�ضامخ
حتى نكمل ر�ضالتنا بهذا الخ�ضو�س.

و أاكد الخزعل أان الهيئة جادة في أاداء ر�ضالتها
التوعوي��ة وبكافة ال�ضبل المتاح��ة ،و إانها ا ت أالو
جهدا للو�ضول لجمي��ع �ضرائ��ح المجتمع لبيان
خطر اآفة المخدرات ،لقناعتها باأن اأغلى ما نملكه
هم ال�ضباب ،الذين يعدون طاقة الم�ضتقبل.
وفي ختام حديثه� ،ضك��ر نائب المدير العام
ل�ض ؤوون ال�ضباب بالهيئة العامة للريا�ضة الجهات
الم�ضاركة في إاقامة هذا اليوم ،وهي وزارة الداخلية
ووزارة التربية وااإدارة العامة للجمارك ،ومركز
بيت التموي��ل الكويتي لعاج ااإدم��ان ،كما �ضكر
عمادة كلية العلوم ااجتماعية والح�ضور وو�ضائل
ااإعام المرئية والم�ضموعة الحري�ضة دائما على
اإي�ضاح �ضرر اآفة المخدرات واأثرها البالغ والمدمر
على مجتمعنا.
من جان��ب اآخ��ر ،ق��ال عمي��د كلي��ة العلوم
ااجتماعية اأ.د.حم��ود فهد الق�ضع��ان ،اأن الكلية
تفخر باأنه وفي اآخ��ر اإح�ضائية خ��ال ال�ضنوات
الخم���س الما�ضية لم ت�ضج��ل ق�ضي��ة جنائية اأو
جنحة في حق اأي طالب اأو موظف اأو ع�ضو هيئة
تدري�س بالكلية في ما يتعلق بق�ضايا المخدرات.

