االربعاء  ١٩ديسمبر ٢٠١٨

رياضة 33

ملشاهدة الصفحة PDF

اختتام سباق  RunKuwaitاخليري بنجاح باهر
أعلنت مجموعة فوزية السلطان الصحية
عن اختتام سباق  RunKuwaitاخليري الثامن
بنجاح باهر ،والذي يهدف الى مساندة األطفال
ذوي االحتياجات اخلاصة.
ولقــد حظي ســباق هذا العــام على أكبر
نسبة مشــاركات في تاريخه بوصول أعداد
التســجيل ألكثــر من  2900مشــارك والذين
حرصوا على حشد الدعم والتوعية واملساهمة
بعــاج األطفــال ذوي االحتياجات اخلاصة.
وقامــت فعاليات الســباق لهــذا العام بجمع
أكثر من  60.900دينار ومن املتوقع تسخير
املبلغ لتقدمي أكثر من  1000جلســة عالجية
باملجان لألطفال الذين يتم عالجهم في وحدة
تقييم وتأهيل الطفل التابعة ملجموعة فوزية
السلطان الصحية ،باإلضافة إلى العديد من
اجللسات العالجية التي يتم دعمها من قبل
صندوق املركز وبنســبة  %90حسب تقييم
احلالة الصحية واملادية للمريض.
وتعليقــا على جنــاح الســباق ،حتدثت
الرئيس واملدير التنفيــذي ملجموعة فوزية
الســلطان الصحية د.إلهام احلمــدان قائلة:
«تســتقطب  RunKuwaitالدعــم والتفاعــل
الدائــم من أبناء مجتمعنــا احلريصني دائما
على املشاركة في السباق .ويعد ذلك مبنزلة
دافــع لنا لتقدمي أفضل مســتويات اخلدمات

الطبية وطرق نشر التوعية عن كيفية احلفاظ
علــى بيئة مالئمة يتم فيهــا تربية طفل من
ذوي االحتياجات اخلاصة .وجناحنا عاما تلو
اآلخــر هو أكبر دليل على الدعم الهائل الذي
نلتمسه من املجتمع .كما نود أن نشكر جميع
املشاركني في السباق والشركات النضمامهم
إلينا في هذا احلدث السنوي».
جديــر بالذكــر ،أنــه قد جنحــت مبادرة
 RunKuwaitفي ســنواتها األولى باكتســاب
تعاطف املجتمع ودعمه ما دفع فريق مجموعة
فوزية السلطان الصحية إلى توجيه جميع
جهود املبادرة لدعم األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة الذين يتم عالجهم في وحدة تقييم
وتأهيل الطفل .ويقــدم املركز خدمات طبية
وتأهيلية متخصصة تشمل العالج الطبيعي
والوظيفــي لألطفــال ،اضطرابــات النطــق
والتواصــل ،باإلضافــة إلــى تقــدمي خدمات
استشــارية فــي علــم النفــس اإلكلينيكــي
والسلوكي.
هذا ،وقد متت رعاية السباق هذه السنة من
قبل الشركات التالية :الشريك املؤسس شركة
أجيليتي ،الراعي الذهبي إنترسبورت ومكتب
 ASARالرويح وشركاه ،والراعي الفضي شركة
إيكويت وشركة األلبان الكويتية الدمناركية،
ذلك باإلضافة إلى الرعاية اإلعالمية احلصرية

من قبل جريدة «األنباء» وكويت تاميز ومجلة
بازار ومدونة  248amعبر وســائل التواصل
االجتماعي .كما حظي السباق بالدعم من شركة
 .Mullenlowe Bluوقد مت تتويج الفائزين في
املركز األول والثاني والثالث من مختلف فئات
املتســابقني ملســافة  5كم و 10كم ،من اإلناث
والذكور والشباب الذي تقل أعمارهم عن 18
ســنة إلى جانب كبار الســن الذين تتجاوز
أعمارهم  55سنة .وقد استطاع الرياضيون
الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية من اجتياز
مسافة  10كم في غضون  36دقيقة ،حيث مت
اإلعــان عن الفائزين فــي املركز األول وهم:
عبداهلل ربيع (عن فئة الذكور) ،طيبة النوري
(عــن فئة اإلناث) ،عبدالعزيــز الدعيج (عن
فئة الشباب) وروبرت ديسلفا (عن فئة كبار
السن).
كمــا مت اإلعــان عن أســماء الفائزين في
ســباق  5كم عن نفس فئات املشاركني حيث
فاز كل من :محمد سلمان (عن فئة الذكور)،
أمل الرومي (عن فئة اإلناث) ،عمر قنبر (عن
فئة الشباب) وعبداهلل الصراف (عن فئة كبار
الســن) .وبعد انتهاء الســباق ،تسلم جميع
املشــاركني امليداليات التذكارية قبل العودة
إلى قرية الســباق للمشــاركة في النشاطات
الرياضية املتنوعة.
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