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 أكثر من ١٣ ألف مشارك 
  في سباق «الوطني» للمشي

 مع بداية العد التنازلي النطالقة سباق الوطني السنوي 
الـ ١٧ للمشي املقررة يوم السبت ٢٦ اجلاري، تؤكد جميع 
املعطيات علـــى أن هذا احلدث الرياضي والصحي الكبير 
في طريقه لتســـجيل أرقام قياســـية جديدة، مع جتاوز 
عدد املشـــاركني املسجلني رسميا حتى تاريخه الـ ١٣ ألف 

متسابق.
  وستنطلق جموع املشاركني 
برفقة العديد من الشخصيات 
العامـــة وكبـــار املســـؤولني 
والقياديـــني في بنـــك الكويت 
الوطني، وفـــي مقدمتهم وزير 
الساير  العامة د.هالل  الصحة 
والسفيرة األميركية في الكويت 
ديبورا جونز، إلى جانب كبار 
املسؤولني والقياديني في بنك 
الكويت الوطني، وفي مقدمتهم 
التنفيذي للمجموعة  الرئيس 
إبراهيم دبدوب، ونائب الرئيس 
التنفيذي للمجموعة عصام جاســـم الصقر وسط مراقبة 
واهتمام العشرات من املتطوعني وموظفي البنك الوطني 
وتشجيع اجلماهير واألقارب واألصدقاء احملتشدين على 

امتداد خط السباق.
  وقال مسؤول العالقات العامة لدى بنك الكويت الوطني 
طالل عادل التركي: «من الواضح أن سباق الوطني السنوي 
للمشي يشهد إقباال جماهيريا متزايدا عاما إثر عام، ونحن 
مسرورون للغاية للنهوض بدورنا في تنظيم هذه التظاهرة 
الرياضية والصحية الشعبية واالرتقاء بها إلى آفاق أوسع، 
ونحن نتوقع مشـــاركة أعداد كبيرة من املتسابقني الذين 
بلغ عدد املسجلني منهم رسميا حتى اآلن أكثر من ١٣ ألف 

متسابق».
  هذا وتتواصل عمليات تسجيل املشاركني الراغبني في 
املشـــاركة في هذه التظاهرة الرياضية الفريدة من نوعها 
فـــي الكويت في خيمة الوطني للتســـجيل بجانب املركز 
العلمي في الســـاملية يوميا من الساعة التاسعة صباحا 
وحتى التاســـعة مساء ولغاية يوم اخلميس ٢٤ اجلاري، 
والوحدة املتنقلة للتسجيل التي جتوب مختلف املناطق 
التي تتواجد فيها كبريات الشركات في الكويت وذلك متهيدا 
النطالقة هذا السباق الذي تتنافس فيه سبع فئات عمرية 
من الرجال والنساء للفوز باجلوائز والهدايا القيمة املقدمة 
من البنك الوطني، باإلضافة إلى فرصة دخول السحب على 
سيارة كيا سيراتو كوب اجلديدة لكل مشارك يقوم بوضع 

الكوبون داخل صندوق السحب عند التسجيل.
  وسوف تكون نقطة بداية سباق الرجال من أمام املركز 
العلمي، في حني ستكون نقطة انطالق سباق النساء من 
أمام مارينا كريسنت، على أن تكون نقطة النهاية واحدة 
للجميع في اجلزيرة اخلضراء. أما بالنسبة لألطفال واليافعني 
أعضاء نادي أصدقاء زينة فستكون نقطة االنطالق داخل 
اجلزيرة اخلضراء. وســـوف يقام في نهاية السباق حفل 
لتكرمي الفائزين العشـــرة من كل فئة فـــي إطار برنامج 

ترفيهي ممتع للمشاركني وعائالتهم. 

 طالل التركي

 الساير أعلن خالل حضوره انطالق أول نصف ماراثون إطالق أكبر مشروع خيري للعالج التلطيفي

 افتتاح بيت عبداهللا «كاتش» ٢٠١١/١١/١ بتكلفة ١٠ ماليني دينار
ودعم رســـالة بيـــت عبداهللا 
اخليرية هما الهدف الرئيســـي 
من تنظيم املاراثون الذي يحمل 
رســـالة واضحة بأن الرياضة 
احســـن لغة ميكن التعبير بها 
عن االعمال اخليرية، وهذه ثقافة 
جديدة علـــى املجتمع الكويتي 
أمتنى ان يتم دعمها وتطويرها 
من قبل جميع اجلهات املعنية»، 
مشيرا الى ان ريع السباق من 
خالل املشاركني وشركات القطاع 
اخلاص واجلهات احلكومية سيتم 
تخصيصه كامال لبيت عبداهللا 
من خـــالل الرعاة الرئيســـيني 
وبنك اخلليج وشـــركة جولف 

للكيبالت.
  وأوضح احلزامـــي ان عدد 
املشاركني وصل الى ٦٤٠ مشاركا 
وهو اكبر عدد من املشاركني داخل 
الكويت لســـباق الـ «٢١ كيلو.. 
ان  نصف ماراثـــون»، مضيفا 
املاراثون مقســـم على فئتني ٢١ 
كيلو و١٠ كيلومترات، باعتماد 
أحدث التقنيات العاملية لضبط 
توقيت السباق من خالل شريحة 
على احلذاء الرياضي للمتسابق 
لقياس الوقت الذي يستغرقه.

  من جهتها، قالت جنى النقيب 
من شـــركة كويت تشرتي أحد 
املنظمني، ان عدد املتسابقني في 
املاراثون الكبيـــر ٢١ كيلو بلغ 
٢٥٠ متســـابقا، بينما بلغ عدد 
املشاركني في املاراثون الصغير 
٤٠٠ متسابق، الفتة الى ان املراكز 
الثالثة األولى للماراثون الكبير 
على جوائز عينية، اما بالنسبة 
للماراثون الصغير فيحصل فيه 
املركزان األول والثاني فقط على 

اجلوائز.
الراعية أكدت    ومن اجلهات 
مسؤولة التســـويق في شركة 
اخلليج للكيبـــالت للصناعات 
الكهربائية فاطمة دشتي اهمية 
القطاع اخلاص  دعم شـــركات 
لالعمـــال اخليرية واألنشـــطة 
املفيدة للمجتمع، مشـــيرة الى 
املاراثـــون يعكس الصورة  ان 
اجلميلـــة للكويت في املجاالت 
اإلنســـانية، معربة عن شكرها 

للجهات املنظمة للماراثون.
 ٭  حنان عبدالمعبود

 أعلن وزيـــر الصحة د.هالل 
الساير عن افتتاح مشروع بيت 
عبداهللا التابع للجمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفيات 
(كاتش) وهو املكان املخصص 
ليعيش فيـــه األطفال املرضى 
امليؤوس من شفائهم، في مناخ 
عائلي حميم، يقدم لهم العناية 
الشاملة واملرنة، بعيدا عن أجواء 
املستشـــفيات ما تبقى لهم من 
أجل، مبينا أنه مت اختيار تاريخ 
األول من نوفمبر للعام احلالي 
الفتتاحه ليكون تاريخا مشهودا 
ومميزا، وهو ٢٠١١/١١/١، برعاية 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
   وقال د.الساير خالل حضوره 
انطـــالق أول نصـــف ماراثون 
بالكويت أمس، «ان جمعية رعاية 
األطفال باملستشفيات «كاتش» 
تعد منظمة صغيرة في مجال 
العمل اخليري»، مشيرا الى أن 
هذا العمل اخليري الذي انطلق 
الدعم  اليوم، يهدف الى توفير 
املادي لبيت عبداهللا والتعريف 
به. وأوضح أن هذا املشـــروع 
هو أكبر مشروع خيري للعالج 
التلطيفي بالعالم، والذي يهتم 
بتقدمي العالج التلطيفي ألي طفل 
بالعالم، حيث ان األمراض املعنى 
بها بيت عبداهللا مؤملة بالنسبة 
لألهل والطفل املصاب، ومن هذا 
املنطلق جاء الدعم لهذا املاراثون 
من أجل القاء الضوء على املشروع 

والفئة املعنى بها.
البيت    وقال د.الســـاير «ان 
يخدم ٥٠٠ طفـــل، موضحا أن 
األطفال سيتم استقبالهم من أي 
مكان ســـواء كان من مستشفى 
عام أو خاص، وكذلك األطفال من 
أي جنسية فهو في كل األحوال 
طفل مريض، وقد سمحنا بعالج 
األطفال املصابني بالســـرطان 
مجانا، ولهذا سيستقبل البيت 
أي طفل أيا كانت جنسيته، من 
خالل ٣ أقســـام تهتم باخلدمة 
املنزلية، والتي تعد من افضل 
املقدمـــة، ثم اخلدمة  اخلدمات 
الداخليـــة والعيادة اخلارجية، 
مشيرا الى ان ٨٠٪ من املصابني 

بالسرطان ميكن شفاؤهم.

  وأشار الى ان التكلفة االجمالية 
ملشروع بيت عبداهللا حتى اآلن 
بلغت ١٠ ماليني، اال أنها قد تزداد 
مع التحديث املستمر في األدوية 
واألجهزة املعاجلة، ولهذا فإن هذا 
املبلغ في طور الزيادة، مع األخذ 
في االعتبار أن هناك مليون دينار 

انفاقا سنويا على التشغيل.
  وأوضح د.الساير أن املاراثون 

الكامل طوله ٤٢ كم وألول مرة 
بتاريخ الكويـــت ينظم نصف 
مارثون ٢١، مما ميثل أمرا جيدا 
ويضـــع الكويت على اخلارطة 

املاراثونية.
  بدوره، قال املدير التنفيذي 
لشـــركة بروفيجن ســـبورت 
املشاركة في تنظيم احلدث احمد 
احلزامي، ان نشر الوعي الرياضي 

 د.هالل الساير مع الزمالء املشاركني من «األنباء» في املاراثون       (كرم ذياب)

 مشاركون أثناء وصولهم إلى خط النهاية

 بهبهاني: تعزيز املعرفة 
باألساليب احلديثة لرعاية 

وتثقيف مرضى السكري

 أكد مدير معهد دســـمان ألبحاث وعالج السكري د.كاظم 
بهبهباني أن تعزيز املعرفة اجلوهرية باألســـاليب احلديثة 
لرعاية وتثقيف مرضى السكري، من أهم األمور التي أخذها 
املعهد على عاتقه، مشيرا إلى أن البرنامج الدراسي الذي أقامه 
املعهد أمس حتت عنوان «شـــهادة الدراسات العليا، دبلوم، 
ماجستير علوم في رعاية وتثقيف مرضى السكري» وميتد 
٣ أيام. يعتبر اول برنامج للدراســـات العليا بدوام جزئي، 

للعاملني في مجال الرعاية الصحية في الكويت.
  واقيم احلفل مبعهد دسمان ألبحاث وعالج السكر، مبناسبة 
اطالق البرنامج برعاية مجموعة من املعاهد واملراكز الصحية، 
ومنها معهد ناشونال هيلث سيرفس، جامعة دندي البريطانية، 
آريديا للمعلوماتية الصحية ووزارة الصحة ومشاركة مجموعة 

من األساتذة واالختصاصيني اخلبراء في املجال الطبي.

  الدورات الدراسية

  وذكر بيان أصدره املعهد حول الدورات الدراســـية أنها 
متاحة إما كبرنامج تدريبي يؤهل الدارسني لاللتحاق بجامعة 
لها نفس متطلبات جامعة دندي، او كورسات عمل مستقلة 
للتطوير املهني املستمر. كما أشـــار الى أن البرنامج متاح 
لكافة العاملني في مجال الرعاية الصحية العامة واخلاصة 
في الكويت. علما بأن معهد دســـمان للسكري، وكجزء من 
رســـالته املتمثلة في توفير الوقاية من مرض السكري في 
دولة الكويت، للسيطرة على تداعياته واحلد من آثاره على 
صحة املصابني به، مـــن خالل تنظيم البرامـــج التدريبية 
والتثقيفية الفعالة، ســـيتكفل بتسديد تكاليف الدراسة ملن 
يتم قبولهم في هذا البرنامج من العاملني في القطاع العام، 
اي وزارة الصحة واملعاهـــد احلكومية األخرى. أما من يتم 
قبولهم بالبرنامج، من القطاع اخلاص، فيتعني عليهم حتمل 

تكاليف هذه الدراسة.
 ٭  حنان عبدالمعبود

 متابعة من احلضور للبرنامج حول مرض السكري         (محمد ماهر)

 خيمة «الوطني» للتسجيل لسباق املشي 

 شيخة العبداهللا رعت املخيم الربيعي الـ ٥ لـ «إعانة املرضى»
 في إطــــار اجلهود االجتماعية 
التي تقيمها جمعية صندوق إعانة 
املرضى لصالح أسر املرضى الذين 
تكفلهــــم أقامت اجلمعية مخيمها 
الربيعي اخلامس برعاية الشيخة 

شيخة العبداهللا الصباح.
  وقــــال رئيس مجلــــس إدارة 
ان  الشــــرهان:  اجلمعية د.محمد 
اجلمعية حترص على دعم املرضى 
املعسرين ماديا من خالل توفير 
الدواء لغيــــر القادرين من ذوي 
احلاجة وخاصــــة املرضى الذين 
الرزق،  أقعدهم املرض عن طلب 
ومعنويــــا من خالل توفير الدعم 
النفســــي والترفيهــــي للمرضى 
وأسرهم، مشــــيرا الى ان اللجنة 
تعمد الى الترويح عن املرضى الذين 
تكفلهم في املناسبات االجتماعية 

الصندوق. وبينت اجلاسم ان عدد 
املشاركني في املخيم جتاوز األلف 
مشارك من املرضى وأسرهم، قدمت 
لهم اجلمعية الكثير من البرامج 
الترفيهية والثقافية والرياضية 
واملسابقات بهدف رفع معنوياتهم 
واشــــعارهم انهم جزء من نسيج 
املجتمع، وان هناك من يهتم بهم 
ويقدر ظروفهم ويســــاندهم في 
محنتهم ولم ينســــاهم حتى في 
الترفيهية واألنشــــطة  اجلوانب 
االجتماعيــــة. aوفي نهاية املخيم 
شــــكر د.محمد الشرهان وعفاف 
اجلاسم الشيخة شيخة العبداهللا 
علــــى رعايتها ودعمها ألنشــــطة 
اجلمعية الطبية واإلنسانية، كما 
شكر جميع الشركات التي ساهمت 

في إجناح ودعم املخيم. 

حتى تشعرهم بوجود من يهتم 
بهم ويعايشهم أفراحهم وأتراحهم. 
من جانبها، بينت رئيسة املكتب 

الطبية واملشرفة  الفني باللجنة 
علــــى املخيم عفاف اجلاســــم: ان 
املخيم يأتي ضمن إطار اخلدمات 

االجتماعية والنفسية التي تقدمها 
اجلمعية للمرضى وأبنائهم ممن 
يتلقــــون مســــاعدات طبيــــة من 

 جانب من احلضور الشيخة شيخة العبداهللا تتوسط الشرهان واجلاسم

 «الرعاية الصحية» 
تكّرم الدوسري

 أقامت اإلدارة املركزية للرعاية  
الصحية األولية بوزارة الصحة 

حفال لتكرمي مديرة اإلدارة 
السابقة د.ليلى الدوسري، في 
فندق املارينا وذلك بعد تقدمها 

بطلب التقاعد من العمل بعد 
ان خدمت ألكثر من ٣٧ سنة 

اتسمت بالعطاء واإلجناز، وقد 
شارك في التكرمي أعضاء 

البرامج التابعة للرعاية الصحية 
األولية وهي برنامج املمارس 
العام، برنامج رعاية مرضى 

السكر، برنامج متابعة األمومة 
وصحة املرأة، برنامج الصحة 

املدرسية، برنامج التدريب 
أثناء اخلدمة، برنامج رعاية 

الطفولة، باإلضافة الى مشاركة 
رؤساء الرعاية الصحية األولية 

القدامى واجلدد وبحضور 
عائلة املكرمة يتقدمهم والدها 

عبدالعزيز الدوسري أطال اهللا 
بعمره.

  وذكرت مديرة ادارة الرعاية 
الصحية األولية د.رحاب 

الوطيان ان مسيرة الرعاية 
الصحية األولية بوزارة الصحة 

ومكانتها املتميزة بني الدول 
الشقيقة والصديقة تشهد 

بالقيادة الرشيدة واحلكيمة، 
وكذلك تشهد باإلجنازات 

التي قدمتها د.ليلى الدوسري 
خالل توليها مسؤولية اإلدارة 

املركزية للرعاية الصحية 
األولية، واللسان يعجز مهما 

أوتي من الفصاحة والبيان 
عن اختيار الكلمات املناسبة 
للتعبير الصادق عن املشاعر 
جتاه د.الدوسري التي تعلمنا 
معها ومنها الكثير طوال فترة 
عطائها وقيادتها ملسيرة العمل 
بإدارة الرعاية الصحية األولية. 


