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الشفلح يحتفل بتخريج الشفلح يحتفل بتخريج ٢٨٢٨ طالباً وطالبة طالباً وطالبة
تلقوا تعليماً وتأهيالً متخّصصاً وفق أرقى المعايير العالمية

ـــــوا فــــــــخــــــــراً آلبــــائــــهــــم ـــــون ـــــك ـــــي ــــــاب ل ــــــصــــــع ـــــــــحـــــــــّدوا ال ــــــجــــــون ت ــــــخــــــري ــــــن: ال ــــــي ــــــف ــــــــــو أل ــــــــــئ أب آلل

اإلعاقة لــذوي  المتخّصصة  الخدمات  توفير  في  «الشفلح»  لـ  رائــد  دور 

وبرامجها سياساتها  كافة  في  واحتياجاتهم  اإلعاقة  ذوي  قضايا  دمج 

الدولية   الخدمات  تنافس  والنفسية  والعالجية  والتأهيلية  التعليمية  خدماتنا 
 جانب من الحضور آللئ أبو ألفين

أكــــــد عــــــدد مـــــن أولــــــيــــــاء األمـــــــــور فــي 
تصريحات خاصة لـ [ أهمية توفير 
مـــالعـــب وصــــــاالت ريـــاضـــيـــة وتــرفــيــهــيــة 
الفتين  المركز،  من  التخرج  بعد  ألبنائنا 
بمتابعة  تــقــوم  جهة  وجـــود  ضـــرورة  إلــى 
دوري  بشكل  التخرج،  بعد  اإلعــاقــة  ذوي 
ومستمر، خاصة الذين تتجاوز أعمارهم 

٢٠ عاماً.
ذوي  فئة  تولي  الدولة  أن  إلى  وأشــاروا 
اإلعــاقــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً، وتــحــرص على 
لهم،  المناسبة  الوظائف  من  عــدد  توفير 
إال أنه مازال هناك بعض المتطلبات التي 
بالمجتمع،  المهمة  الفئة  هــذه  تحتاجها 

ليزداد تفاعلهم ودمجهم في المجتمع.

تخرجوا،  الذين  األبناء  أن  إلى  وأشــاروا 
اعــتــادوا الــخــروج مــن الــمــنــزل، والــذهــاب 
أنشطة  وممارسة  أقــرانــهــم،  مــع  لاللتقاء 
حالتهم،  وتحسنت  مختلفة،  وفاعليات 
جلوسهم  أن  مــن  تخوفهم  عــن  معربين 
نفسياتهم،  على  بالسلب  سيؤثر  بالمنزل، 
ويــزيــد األعــبــاء على كاهل أولــيــاء األمــور، 
مكان  توفير  في  أملهم  عن  أعربوا  لذلك 
اجتماعي،  نـــاٍد  إنــشــاء  أو  الــدولــة،  تدعمه 
يستطيعون التنفيس عن أنفسهم فيه، على 
أن يتوافر بهذا المكان، خبراء ومختصون 
عقولهم  وتطوير  مهاراتهم  لتنمية  جــدد 

ويساهم في دمجهم اجتماعًيا.
ونـــوه الــبــعــض منهم إلـــى أنــهــم حــاولــوا 

الـــبـــحـــث عــــن مــــراكــــز خــــاصــــة، لــتــســجــيــل 
أبــنــائــهــم بــهــا، إال أنــهــا أكــثــر تــكــلــفــة ولــم 
الــشــفــلــح من  مــركــز  مــســتــوى  تــكــن بنفس 
حــيــث األمـــــان واالهـــتـــمـــام لــقــضــاء وقــت 
فراغهم واالستمرار في تطوير مهاراتهم 

واحتضان هواياتهم.
وقـــال والـــد الــخــريــجــة اســمــهــان عبدي 
عبداهللا : على الرغم من سعادتي بتخرج 
ابــنــتــي ضــمــن خــريــجــي مـــركـــز الــشــفــلــح، 
الخطوة  فــي  اللحظة  مــنــذ  نفكر  أنــنــا  إال 
في  ابنتي  إرسال  سيمكنهم  وأين  المقبلة 

المستقبل.
وأشـــــارت إلـــى أهــمــيــة وجــــود جــهــة أو 
ومتابعاتهم  مــهــاراتــهــم،  لتطوير  مــركــز 

حــدود  عند  التوقف  وعــدم  الــتــخــرج،  بعد 
أن  إلــى  الفــتــاً  الشفلح  مركز  مــن  التخرج 
األمــــر بــحــاجــة إلـــى تــضــافــر الــجــهــود من 
الــمــجــتــمــع لــتــطــويــر قـــــدرات الــطــلــبــة من 
ذوي اإلعاقة وأضاف: أن اللجوء للمراكز 
مكلفاً  يعتبر  ولــكــنــه  الــحــل  هــو  الــخــاصــة 
ولـــذلـــك نــتــمــنــى وجـــــود أمـــاكـــن مــنــاســبــة 
مركز  قدمه  بما  مشيا  التخرج،  بعد  لهم 
من  تواجدهم  فترة  طوال  لألبناء  الشفلح 
رعـــايـــة وتــطــويــر قــدراتــهــم والــعــمــل على 

دمجهم في المجتمع.
ــــج نـــايـــف  ــــخــــري وأعــــــــــرب ولـــــــي أمــــرال
الــشــمــري: عــن أمــلــه فــي اســتــكــمــال نايف 
لــمــســيــرتــه الــتــعــلــيــمــيــة وعــــــدم االكـــتـــفـــاء 

ذوي  مـــن  األبـــنـــاء  أن  خــاصــة  بــالــتــخــرج، 
اإلعــــاقــــة بــحــاجــة إلــــى مـــمـــارســـة أنــشــطــة 
وفــاعــلــيــات بــشــكــل مــســتــمــر، األمــــر الـــذي 
مشيراً  المجتمع،  في  دمجهم  في  يساهم 
واستكمال  الــخــروج  يفضل  االبــن  أن  إلــى 
الحياة التعليمية والدمج في المجتمع بعد 
لديه  نجله  أن  إلــى  الفــتــاً  عليه،  اعــتــاد  أن 
الــعــديــد مــن الــهــوايــات الــمــتــمــيــزة ونسعى 
تنمية  عــلــى  يــســاعــده  مــكــان  عــن  للبحث 

هواياته.
وأكــــد أن ابــنــه اســتــفــاد الــكــثــيــر، خــالل 
وتعلم  مواهبه  واكتشفنا  بالشفلح  رحلته 
الكتابة والقراءة، و تغير سلوكه لألفضل، 
فضالً عن متابعته نفسًيا وصحًيا ودراسًيا.

مطلوب توفير صاالت رياضية لذوي اإلعاقة
دعْوا لتطوير مهارات خريجي الشفلح  .. أولياء أمور لـ [ :

أسمهان عبداهللا محمد جاللنايف الشمري محمد ناصر الحداد

 آمنه حمد جابر

تصوير - رام. 

كتبت- هبة البيه :

احـــتـــفـــل مــــركــــز الـــشـــفـــلـــح لـــألشـــخـــاص 
المنضوية  الــمــراكــز  أحـــد  اإلعـــاقـــة،  ذوي 
للعمل  الــقــطــريــة  الــمــؤســســة  مظلة  تــحــت 
جديدة  دفعة  بتخريج   ، أمس  االجتماعي 
 ،(٢٠١٩ (دفــعــة  المنتسبين  الــطــلــبــة  مــن 
ــا  ــــى ٢٨ طــالــبً والــــذيــــن يــصــل عـــددهـــم إل
متخّصًصا  وتأهيالً  تعليًما  تلقوا  وطالبة، 
وفــــق أرقـــــى الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة بــهــدف 
تنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم 

وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع.
القائمة  ألفين،  أبو  آللئ  السيدة  وقالت 
الشفلح،  لمركز  التنفيذي  المدير  بأعمال 
تخريج  إن  الحفل،  هذا  في  كلمتها  خالل 
دفعة عام ٢٠١٩ ، هو إنجاز عظيم يضاف 

سعى  حيث  الشفلح،  مركز  إنــجــازات  إلــى 
الصعاب  كافة  تحدي  إلــى  الطالب  هــؤالء 
فخًرا  يكونوا  كي  وتصميمهم  واألزمـــات، 

آلبائهم ومعلميهم والوطن أجمع.
 وأشـــارت أبــو ألفين إلــى الـــدور الــرائــد 
ـــمـــركـــز الـــشـــفـــلـــح عـــلـــى مــــــدى األعـــــــوام  ل
الماضية في توفير الخدمات المتخصصة 
لألشخاص من ذوي اإلعاقة، ال سيما أن 
الــمــركــز قــد ســعــى خـــالل الــعــشــريــن عــاًمــا 
تخّصصية  خــدمــات  تقديم  إلــى  الماضية 
ونفسية  وعــالجــيــة  وتــأهــيــلــيــة  وتعليمية 
تضاهي بل تنافس الخدمات المقدمة في 

المراكز الدولية الرائدة في هذا المجال.
وأفــــــادت بـــأنـــه يـــأتـــي تــعــزيــز وحــمــايــة 
فــي  اإلعـــــاقـــــة  ذوي  األشـــــخـــــاص  حـــقـــوق 
مـــقـــدمـــة أولـــــويـــــات دولــــــة قـــطـــر، حــيــث 

ال تــدخــر الـــدولـــة جـــهـــًدا مـــن أجــــل دمــج 
الــقــضــايــا الــخــاصــة بــاألشــخــاص مــن ذوي 
سياساتها  كافة  في  واحتياجاتهم  اإلعاقة 
وبـــرامـــجـــهـــا، وتــعــمــل بــشــكــل دائـــــم على 
رصـــدهـــا ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا، كــمــا يمثل 
رؤية  في  أصيالً  ركنًا  وتمكينهم  دعمهم 
منها  إيمانًا  وذلــك   ،  ٢٠٣٠ الوطنية  قطر 
عام  بشكل  اإلنسان  حقوق  حماية  بأهمية 
بشكل  اإلعــاقــة  ذوي  األشــخــاص  وحــقــوق 

خاص.
وفي ختام الحفل، قامت السيدة منيرة 
إدارة  مجلس  رئيسة  المسند  ناصر  بنت 
االجــتــمــاعــي،  للعمل  الــقــطــريــة  الــمــؤســســة 
المناعي  عبداللطيف  بنت  آمــال  والسيدة 
بتكريم  لــلــمــؤســســة،  التنفيذية  الــرئــيــســة 

الخريجين من الطالب والطالبات.


