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أصبحوا مؤهلني لالنخراط في سوق العمل

«الشفلح» يحتفل بتخريج 28 من منتسبيه

ذوي  لألشخاص  الشفلح  مركز  احتفل 
اإلعاقة، أمس، بتخريج 28 من منتسبيه، 
تــحــت رعـــايـــة وحـــضـــور الــســيــدة منيرة 
بنت ناصر املسند رئيس مجلس إدارة 
املــؤســســة الــقــطــريــة للعمل االجــتــمــاعــي، 
والسيدة آمال بنت عبداللطيف املناعي 

الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
كــمــا حــضــر الــســيــد حــســن بـــن إبــراهــيــم 
األصـــمـــخ نــائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة ريجنسي 
القابضة، الراعي الرسمي لحفل التخرج، 
وعـــــــدد مـــــن أولـــــيـــــاء أمـــــــور املــنــتــســبــني، 
املنتسبة  للمراكز  التنفيذيني  واملديرين 

للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي.
وقــالــت الــســيــدة آللـــئ أبـــو ألــفــني، القائم 

الشفلح:  ملركز  التنفيذي  املدير  بأعمال 
«نــحــتــفــل جــمــيــعــًا بــتــخــريــج 28 طــالــبــًا 
وطــالــبــة، وكــلــنــا فــخــر واعـــتـــزاز عــلــى ما 

أظـــــهـــــروه خـــــالل األعـــــــــوام املـــاضـــيـــة مــن 
قــدرة على الــوقــوف في وجــه التحديات 
والـــصـــعـــاب، حــتــى تــمــكــنــوا مـــن اجــتــيــاز 

الفتة  والتعليم،  التأهيل  مراحل  جميع 
إلى أن الخريجني أصبحوا قادرين على 
االنــخــراط فــي ســوق العمل بمؤسساته 
املــخــتــلــفــة، لــلــمــشــاركــة فـــي بــنــاء وطنهم 

الغالي». 
وأوضــــحــــت أن املــــركــــز قــــد ســـعـــى خـــالل 
الـــعـــشـــريـــن عـــامـــًا املـــاضـــيـــة إلـــــى تــقــديــم 
خـــــــدمـــــــات تــــخــــصــــصــــيــــة، وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
وتأهيلية، وعالجية، ونفسية، تضاهي 
املراكز  املقدمة في  الخدمات  تنافس  بل 

الدولية الرائدة في هذا املجال.
وقامت السيدة منيرة بنت ناصر املسند 
رئيس مجلس إدارة املؤسسة، والسيدة 
الرئيس  املناعي  بنت عبداللطيف  آمــال 
التنفيذي للمؤسسة، والسيد حسن بن 
إبراهيم األصمخ، بتكريم عدد من أسر 
األشــخــاص مــن ذوي اإلعــاقــة، والــطــالب 

والطالبات الخريجني.
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