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النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
نظمت معرضها اخليري

(محمد هاشم)

حلظة االنطالق

نظمته مؤسسة فوزية السلطان للتأهيل الصحي بالتعاون مع شركة أجيليتي

 2000متسابق شاركوا في RunQ8

القمص بيجول األنبا بيشوي ومطران الروم غطاس هزمي وبطرس غريب والسفير الفلسطيني رامي طهبوب في
(ريليش كومار)
افتتاح املعرض
عبداهلل الراكان

تكرمي أحد الفائزين من فئة كبار السن
حنان عبدالمعبود

للعــام الســادس علــى
التوالــي تنطلــق املبــادرة
اخليرية الرياضية األبرز في
الكويت  ،RunQ8التي تنظمها
مؤسســة فوزية الســلطان
للتأهيــل الصحي بالتعاون
مع الشريك املؤسس شركة
اجيليتي ،والتي جنحت في
حشد دعم هائل من مختلف
أطيــاف املجتمــع الكويتي،
حيــث جتمع أكثر من 2000
متســابق في املركز العلمي
صباح أمــس ،معبرين عن
تأييدهــم ودعمهــم لقضية
األطفال من ذوي االحتياجات
اخلاصة.
ومن جانبها ،أكدت مدير
مؤسســة فوزية الســلطان
للتأهيــل الصحــي د.إلهــام
احلمــدان ،فــي تصريــح
لـ«األنبــاء» أن  %20مــن
حــاالت األطفــال الذين تتم
معاجلتهــم داخل مؤسســة
فوزيــة الســلطان للتأهيل
الصحي يتم عالجهم بشكل
مجاني بالكامل ،بينما حوالي
 %60من احلاالت يتم عالجها
مببالــغ رمزية قليلة ،الفتة
الــى أن كلفة عــاج الطفل
الواحد تبلــغ حوالي 6500
دينار ،مبينة أن أغلب األطفال
الذين تتم معاجلتهم لوقت
طويــل مبؤسســة فوزيــة
الســلطان للتأهيل الصحي
يكون عالجهــم مجانيا بعد
دراسة حالتهم االجتماعية.
مضيفة ان عيادتنا ليســت
خيريــة بالكامــل ،ونأمــل
أن تكــون كذلــك ولكننــا ال
منلك الوقت واجلهد للحث
على املشــاركة بهــذا العمل
اخليــري وامنــا نعمل فقط
فــي القنــوات التــي اعتدنا
عليها من املاراثون والرعاة
واملدخول احملــدود ،فأغلب

أقامت النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
وجلنة سيدات املعونة الدائمة املعرض اخليري
صباح امس في فندق جي دبليو ماريوت حتت
رعاية الشيخة فريال السلمان وبحضور السفير
البابوي املطران فرانسيسكو باديليا والسفير
اللبناني والسفير الفلسطيني ومطران الروم
غطاس هزمي بحضور مجموعة من الســفراء
والشخصيات العامة ورجال االعالم والصحافة.
وقالت مسؤولة املعرض نورما الشاعر ان
املعــرض هذا العام امتــاز باحلضور الكثيف
والتنظيم اجليد كون املعرض توقف منذ عامني،

مشاركة من ذوي االحتياجات اخلاصة في السباق

احلمدان%20 :
من األطفال
الذين يعاجلون
في عياداتنا مجان ًا
وتكلفة الواحد تبلغ
 6500دينار
سنوياً

من يقوم بدفع مقابل اخلدمة
الطبية املقدمة يكونون ممن
يحتاجون الى عدة جلسات
محدودة
وعــن املاراثــون ،قالــت
احلمــدان اننــا فخــورون
بالشوط الكبير الذي قطعه
 RunQ8خــال الســنوات
الســت املاضيــة ،متوجهة
بالشــكر جلميع من حضر
وشــارك في دعــم قضيتنا.
وسيساهم كل هذا الدعم في
إحداث فرق كبير من خالل
متكيننا من حتقيق مهمتنا
وتقدمي الرعاية املتخصصة
الضرورية لألطفال من ذوي
االحتياجات اخلاصة.
وأشــارت الــى أن هــذا
احلدث الســنوي أحــد أهم
وأبرز املبادرات غير الربحية
الرياضيــة فــي الكويــت،
ويهدف الــى تعزيز الوعي
وحشد الدعم املادي واملعنوي
لوحدة تقييم وتأهيل الطفل
التابعــة ملؤسســة فوزيــة
الســلطان للتأهيل الصحي
غير الربحية ،حيث تختص
هذه الوحدة بتقدمي الرعاية
الشــاملة واملتخصصــة
لألطفال من ذوي احلاجات
اخلاصــة .وتقــدم الوحــدة

الزميالن ممدوح سريع ومحمد السيد

برامــج عالجيــة متكاملــة
ملســاعدة األطفــال الذيــن
ُيعانون من مختلف املشاكل
التي تشمل تأهيل اإلصابات
البدنية ،واضطرابات التطور
والنمو ،واضطرابات اللغة
والتخاطب والبلع ،ومشاكل
السلوك وصعوبات التعلم،
وغيرها.
ولفتت احلمــدان الى أن
هذا العام حظي  RunQ8بدعم
ورعاية العديد من املؤسسات
والشركات احمللية ،مبا في ذلك
الشــريك املؤسس للمبادرة
شــركة اجيليتــي ،الراعــي
البالتيني مجمع البروميناد،
راعي مــكان احلــدث املركز
العلمــي ،الرعــاة الفضيــن
مكتب  ASARالرويح وشركاه
للمحاماة وشــركة ايكويت؛
الرعــاة البرونزيني فيتنس
فيرست وانترسبورت ،الى
جانب فندق ومنتجع جميرا
شاطئ املسيلة ،بورش شركة
بهبهاني للسيارات ،العيسى
هيلث شوب ،وايكيا ،والرعاة
اإلعالميني جريدة «األنباء»،
جريدة كويت تاميز ،ومجلة
أهالً؛ شركاء مواقع التواصل
االجتماعــي خليجســك و
 ،EverythingKuwaitوراعــي
الدفع .TAP
واجلدير بالذكر أن RunQ8
في نسخته السادسة ،يتضمن
مسافتني هما  5كم و 10كم،
ليقدم ما يناسب املشتركني
مــن جميــع األعمــار وعلى
اختالف مستوياتهم البدنية.
وقد كان سباق الـ 10كم حتدي ًا
مثيراً للرياضيني املخضرمني
والعدائني من هواة التنافس
الذين شاركوا في احلدث .وقد
فازت ريناتا هوبوفا باملركز
األول بني املتسابقني النساء
في فئة البالغني ،تبعتها طيبة
النــوري ومــن بعدهما أمل
الرومي في املركزين الثاني

والثالــث .أما املتســابقون
مــن الذكور فحصــل بيدرو
كارفالــو علــى املركز األول
في فئة البالغني ،بينما نال
تيتو رودريغز املركز الثاني،
وأحرز أحمد باحرامي املركز
الثالث.
وفي فئة الشباب ،والتي
شــملت املتســابقني الذيــن
تراوحت أعمارهم بني  16و18
عاماً ،فقد تصدرت الســباق
نــورا الصباح بــن االناث،
وعبدالعزيــز الدعيــج بني
الذكــور .كما أضاف RunQ8
هذا العــام فئة جديدة وهي
فئــة الكبــار التــي شــملت
املتســابقني في ســن الـ55
وما فوق ،وفي هذه املجموعة
حصلت باتريشيا باتريللي
على املركز األول بني اإلناث
وحصل رونالد سكوت على
املركز األول بني الذكور.
كمــا كان ســباق الـ 5كم
جتربة مشــوقة وحماسية
للذيــن اختــاروا املشــاركة
في النســخة املختصرة من
السباق .وفي هذه الفئة كانت
لولو العســكر األســرع بني
املتسابقني من النساء ،بينما
كان ســليمان عبدالرحمــن
األسرع بني الرجال.
ويذهب ريع  RunQ8لدعم
وحدة تقييم وتأهيل الطفل
ومساعدتها على االستمرار
في تقدمي الرعاية املتخصصة
العاليــة اجلــودة جلميــع
األطفــال فــي املجتمــع في
الكويت .ويتم تسخير أغلبية
املبالغ التي يتم جمعها من
خالل  RunQ8ملساعدة األطفال
والعائالت اللذين فشلوا في
احلصول على الرعاية التي
يحتاجونها ألسباب مادية،
وذلك من خالل توفير فرصة
احلصول على العالج بتكلفة
منخفضة او حتى مجان ًا في
بعض احلاالت.

«امللكية الفكرية» :حريصون على جودة األدوية ومتتعها باملواصفات العاملية
أكــد رئيس اجلمعيــة الكويتية
حلمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة
الشيخ سلمان داود السلمان حرص
اجلمعية على جودة األدوية ومتتعها
باملواصفات العاملية املعتمدة.
وقال الشيخ سلمان في تصريح
ان األدوية هي احد املجاالت احليوية
في قواعد امللكية الفكرية اذ اصدرت
املنظمــة العاملية للملكيــة الفكرية
(ويبو) تشريعات تتضمن تفاصيل
مهمة في موضوع األدوية.
وأضــاف ان (ويبــو) دأبت على
اصدار مثل هذه التشريعات بصورة

دورية السيما ان التنافس الشديد بني
الشركات املنتجة لألدوية واألرباح
الكبيرة التي حتصلها اوجدا ظاهرة
(التقليد الدوائي) الذي يحظى بحماية
حكوميــة في بعض الــدول النامية
والفقيرة.
وأوضــح ان التقليد الدوائي هو
صناعة هذه األدوية بأسماء قريبة
التشــابه (احملاكاة) للدواء األصلي
وتدر هذه الصناعــة ارباحا طائلة
في االوساط الفقيرة بالدول النامية
مما دفع (ويبو) ومنظمات اخرى الى
التشديد على اهمية العالمة التجارية.

وأشار الى ان ذلك التشديد يعود
إلــى ان العالمــة التجارية مرتبطة
بسمعة الشــركة املنتجة التي يتم
اســتثمار املاليني فيهــا للمحافظة
على سمعتها ومن هنا كان التداخل
املوضوعي والعملي بني ثالثة قوانني
مهمة.
وبــن الشــيخ ســلمان ان هذه
القوانــن تتمثل بامللكيــة الفكرية
ومعايير اجلودة والتصنيف وحماية
املســتهلك ،موضحــا ان مــن تنوع
القوانــن تأتي اهمية انشــاء هيئة
حكومية مستقلة لتطبيق التي لها

صلة في التشريعات الوطنية.
ولفت الشيخ سلمان الداود الى ان
تعدد املسؤولية القانونية واملهنية
في مراقبة االدوية ينتج عنه سلبيات
على حياة املستهلك.
وذكر ان ظاهرة التقليد الدوائي
تــزداد فــي العالــم نظــرا لالزمــة
االقتصادية العاملية وارتفاع تكلفة
املواد اخلام اضافة الى ارتفاع تكلفة
البحــوث العلمية اخلاصة بتطوير
االدويــة خصوصــا تلــك األبحاث
املتعلقــة باألمــراض املســتعصية
واملميتة.

عملية نادرة لكيسة دماغية في «ابن سينا»
أعلن رئيس قسم جراحة املخ واألعصاب
في مستشفى ابن سينا التابع لوزارة الصحة
د.فيصــل ثويني ســاير جناحه في توليد
كيســة مائية من الدماغ بشكل كرة قطرها
خمســة ســنتيمترات في حالة نادرة جدا
على مستوى الكويت.
وقال د .ساير لـ«كونا» ان العملية التي
اجراها فريق طبي برئاسته في املستشفى
أسفرت عن توليد الكيسة املائية في الدماغ
بنجاح تام دون متزقها الذي رمبا كان في
حــال حدوثه سيشــكل خطــرا على حياة
املريض.
واضــاف ان هذه العمليــة النادرة جدا
متثلت في توليد الكيسة املائية وهي بشكل
كرة قطرها حوالي خمســة ســنتيمترات،

مبينا ان هذه الكيســة سببها عادة ابتالع
االغذية امللوثة ببيوض بعض انواع الديدان
الشــريطية التي تســكن امعــاء الكالب او
القطط او الثعالب.
وذكر انه متت االستعانة في اجراء هذه
العملية بتقنية املالحة العصبية وغيرها
مــن التقنيات التي اصبحــت متوافرة في
مستشفى ابن سينا ،مضيفا ان هذه العملية
حالة نادرة جدا في الكويت لكنها منتشرة
في بعض الدول.
وقال ان املريض الذي اجريت له العملية
اجلراحية يتمتع حاليا بحالة عصبية ممتازة
رغم ان الكيســة كانت موجودة في الفص
االيسر من املخ حيث توجد مناطق الكالم
وتقع امام املنطقة املسؤولة عن احلركة.

جانب من العملية التي أجراها الفريق الطبي

مشــيرة إلى انه يحتوي على قطع املناسبات
والشراشف الراقية واألعمال اليدوية والشراشف
والزينة اخلاصة بعيد امليالد ورأس السنة.
ولفتت الى انه يتم التجهيز للمعرض منذ
عام باســتثناء بعض االمور املوسمية التي ال
نســتطيع جتهيزها اال في وقتها ،وقد اخترنا
محتويــات هذا املعرض هذا العــام من لبنان
وهــو معرض خيــري يعود ريعه للكنيســة
والعائالت املتعففة.
وشــكرت الشــاعر احلضور من الســفراء
والضيوف والشيخة فريال السلمان على دعمها
املســتمر للمعرض ،مبدية تفاؤلهــا باإلقبال
هذا العام.

جولة في املعرض
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البحث تناول تطوير مناذج مخبرية ألمراض الضمور العضلي

ليلى حبيب حتصد جائزة اليونيسكو
«من أجل املرأة في العلم»

قالت األستاذ املساعد في
كليــة الطب جامعــة الكويت
ليلى حبيب ،في حديثها عن
سبب اختيارها ملوضوع بحثها
الرئيسي الذي عملت عليه بعد
حصولها على درجة الدكتوراه
في الهندسة الطبية احليوية
من جامعة كاليفورنيا  -سان
دييغو «وهــو البحث املبدع
الذي نالت علــى اثره جائزة
لوريــال  -يونيســكو عــن
برنامــج «من أجــل املرأة في
العلم» مكافأة إلسهامها البارز
واملتميز في التقدم العلمي»،
ان شيوعه في الوطن العربي
والكويت حتديدا حثني على
محاولة التصدي له .كان هذا
الدافع الــذي حتدثت عنه د.
ليلى حبيب ،وعندما أتيحت
لها فرصة دعم من مؤسســة
الكويت للتقدم العلمي لتحويل
الفكرة إلى واقع ملموس حيث
أهلهــا ألن تنضــم  -بجدارة
واســتحقاقية  -إلــى الئحة
العاملات االستثنائيات الالتي
أســهمن فــي تقــدم املعرفــة
العلمية وساعدن على تغيير
العالم نحو األفضل.
وتنــاول عملهــا البحثي
تطوير مناذج مخبرية ألمراض
الضمور العضلي باستخدام
تقنية اخلاليا اجلذعية احملفزة
متعددة اإلمكانات.
تقول د.ليلى حبيب التي
عملت كعاملة أبحاث في وحدة
اخلاليــا اجلذعية فــي معهد
ســانفورد بورنهام لألبحاث
الطبيــة فــي ســان دييغــو،
مبناســبة فوزها باملســابقة:
«جائزة لوريال-يونيســكو
تســلط الضــوء علــى دور
املرأة وأهمية مشــاركتها في
مختلــف األفــرع واملجــاالت

العلمية وتشــجع املرأة على
إبراز قدرتها البحثية لتعزيز
وتنمية مجتمعها».
وأشــادت د .ليلــى بــدور
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الذي كان له بالغ األهمية في
إقامــة بحثهــا قائلــة« :آمنت
املؤسســة بضرورة مساندة
بحثي مــن منطلــق ريادتها
في دعــم ومتويل املشــاريع
البحثية والعلمية حيث أولت
كامل اهتمامها مبسيرة البحث
الــذي حصدت ثمــار تفوقه.
ولــم يقتصر دور املؤسســة
علــى الرعايــة فحســب ،بل
انها حرصت علــى أن تكون
حلقة الوصل بيني وبني معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا
 ،MITلتتوافر لي اإلمكانيات
املطلوبة لتطبيق البحث».
وعــن مبــادرة مؤسســة
الكويت للتقدم العلمي يقول
مديــر برنامج مكتب البرامج
الدولية في مؤسسة الكويت
للتقــدم العلمي ،م .يوســف
املزيــدي ،نحن في مؤسســة
الكويــت للتقدم العلمي نعي
متامــا أهميــة تبنــي أفــكار
الباحثــن مبــا ميكنهــم من
حتويل تلك األفكار إلى واقع
فعلي من شأنه أن يعود على
مجتمعاتنا باملنفعة الكبيرة،
ومبا يتناســب مع هدفنا في
تشجيع االســتدامة الوطنية
من خالل دعم اجلهود البحثية
العلميــة والتكنولوجيــة
املتسمة باإلبداع واالبتكار .كما
أننا نعقد العديد من الشراكات
مع جامعــات دولية مرموقة
ومؤسســات بحثيــة عاملية
مثــل معهد ماساتشوســتس
التكنولوجــي  ،MITبغــرض
تعزيــز الشــراكة األكادميية

والعلميــة التــي يحتاجهــا
الباحــث في عملــه .ويعتبر
بحث د.ليلى حبيب واحدا من
عشــرات األبحاث التي تقوم
املؤسســة بدعمهــا ،ســاعية
إلزالة العوائق التي تقف أمام
مبادرات الباحثني ليتمكنوا من
إطالق مبادراتهم والتميز بها.
وبالرغــم مــن أن املرض
نادر في العالم ،فإن دراساتها
أشــارت الى أنه أكثر شيوعا
في مجتمعاتنا العربية وفي
الكويــت ،إذ قامــت بإحــدى
مراحل البحث املتقدمة بعملية
تشــخيص ملرضــى مصابني
بضمور العضــات وحتديد
الطفرة اجلينية لديهم – وهي
عمليــة لم يســبق القيام بها
فــي الكويــت – بالتعاون مع
مستشفى مبارك ومستشفى
ابن سينا.

د .ليلى حبيب

