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محليات

7

« »RUN Q8جمعت آالف الدنانير لـ«ذوي االحتياجات» ...املحتاجني
| كتبت شهد المحاميد |
ش ـه ــد املـ ــركـ ــز ال ـع ـل ـمــي أم ــس
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة الـ ـخـ ـي ــري ــة
السنوية ،النسخة السادسة من
« ،»RUN Q8ب ـه ــدف م ـســاعــدة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الخاصة غير القادرين على دفع
تكاليف عاجهم ،حيث توجت
الفعالية بجمع آالف الدنانير.
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة ،ش ـ ـهـ ــدت تـنـظـيــم
ماراثون للمشي ،على مسافتني
 5كم و 10كم ،ليقدم ما يناسب
امل ـش ـتــركــني م ــن جـمـيــع األع ـمــار
وعـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف م ـس ـتــويــات ـهــم
البدنية.
وفي هذا اإلطــار قالت مديرة
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ف ـ ـ ــوزي ـ ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــان
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة إلـ ـ ـه ـ ــام ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان،
إن «م ــؤس ـس ـت ـن ــا خ ــاص ــة غـيــر
ربـحـيــة تــديــر ع ــدة ع ـي ــادات من
ضمنها مركز فــوزيــة السلطان
للعاج الطبيعي ،ومركز طبي،
ووحـ ــدة تــأهـيــل وع ــاج الـطـفــل،
تعالج أطـفــال ذوي احتياجات
خــاصــة ولــدي ـهــم إع ــاق ــة ذهـنـيــة
وجسدية».
وأك ــدت الحمدان أن «مشكلة
هـ ـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال ل ـي ـســت م ـجــرد
مـ ـش ــاك ــل ص ـح ـي ــة ت ـت ـع ــال ــج بـ ــ5
جلسات ،بــل لديهم إعــاقــة على
امل ـ ــدى الـ ـط ــوي ــل ،وه ـ ــذا تكلفته
املادية عالية ،ونحن نقوم بعمل
ه ــذه امل ـب ــادرة RUN KUWAIT
ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــل  6س ـ ـنـ ــوات،
وكانت الفكرة منها منذ البداية
التوعية الصحية ،وعقب السنة
الـثــانـيــة عـلــى املـ ـب ــادرة ،وجــدنــا
ص ـع ــوب ــة دف ـ ــع ب ـع ــض األه ــال ــي
تكاليف عــاج أبنائهم ،فقررنا
إكـ ـ ـم ـ ــال املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار
ك ـ ــل ع ـ ـ ــام خ ـص ـي ـص ــا م ـ ــن أج ــل
هـ ـ ــذا املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،ح ـي ــث تــذهــب
األموال التي جمعها من الرعاة
واملشاركني والتبرعات ملساعدة
ه ـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال» ،م ـش ـيــرة إلــى
مشاركة نحو  2000شخص في
املسابقة هــذه السنة ،مــا يعني
ج ـم ــع حـ ــوالـ ــي  20أل ـ ــف دي ـن ــار
لألطفال.
م ــن جـهـتـهــا م ــدي ــرة تـســويــق
مـ ـجـ ـم ــع الـ ـ ـب ـ ــرومـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاد ،ع ـل ـيــا
الـجــاســر ،قــالــت إن «هــدفـنــا هو
ت ـش ـج ـيــع امل ـج ـت ـمــع ع ـل ــى ن ـظــام
الحياة الصحية ،وجمع شرائح
املجتمع مع بعضها البعض».

(تصوير أسعد عبدالله)

انطالقة السباق

الحمدان:
مؤسستنا غير ربحية
تدير عيادات عدة
ملعالجة األطفال
ذوي االحتياجات
مشاركة
 2000متسابق
هذه السنة
تعني جمع  20ألف دينار
الجاسر:
هدفنا تشجيع املجتمع
على نظام الحياة
الصحية

لحظة استعداد

من كل االعمار

الفريق املنظم للفعالية

