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الشفلح يحتفل بتخريج 28 طالبًا وطالبة.. آللئ أبوألفني:
تعزيز وحماية حقوق ذوي اإلعاقة في أولويات قطر

ــز الـــشـــفـــلـــح لــــألشــــخــــاص ذوي  ــركــ احـــتـــفـــل مــ

اإلعـــاقـــة، أحـــد املــراكــز املــنــضــويــة تــحــت مظلة 

املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، صباح 

أمـــس بــتــخــريــج دفــعــة جـــديـــدة مـــن منتسبي 

املــركــز، وقـــد بــلــغ عــددهــم 28 طــالــبــا وطــالــبــة، 

وذلــك في حفل أقيم بحضور السيدة منيرة 

بــنــت نـــاصـــر املـــســـنـــد، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

املؤسسة، وآمــال املناعي الرئيس التنفيذي 

لــلــمــؤســســة الـــقـــطـــريـــة لــلــعــمــل االجـــتـــمـــاعـــي، 

كـــمـــا حـــضـــر حـــســـن األصــــمــــخ نــــائــــب رئــيــس 

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 

الــرســمــي لحفل  الــراعــي  الــقــابــضــة  ريجنسي 

قـــادة العمل االجتماعي  الــتــخــرج، وعـــدد مــن 

ــــني، وعــــــــــدد مــن  ــجـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ وأولــــــــيــــــــاء أمــــــــــور الـ

املختصني واملهتمني بذوي اإلعاقة.

القائم  وبهذه املناسبة أعربت آللئ أبوألفني 

ــركـــز الــشــفــلــح،  ــر الــتــنــفــيــذي ملـ بـــأعـــمـــال املــــديــ

عــن ســعــادتــهــا بتخريج كــوكــبــة متميزة من 

منتسبي املركز، معربة عن فخرها واعتزازها 

بــمــا أظـــهـــروه خـــالل األعـــــوام املــاضــيــة  حتى 

تمكنوا مــن اجــتــيــاز جميع مــراحــل التأهيل 

والتعليم، وأصبحوا اآلن قادرين على تولي 

مكانتهم في املجتمع، واالنــخــراط في سوق 

العمل بمؤسساته املختلفة، للمشاركة في 

بناء وطنهم الغالي.

وأكدت أن تخريج دفعة عام 2019، هو إنجاز 

عظيم يضاف على إنــجــازات مركز الشفلح، 

وقــالــت إن االحــتــفــال يــأتــي تــعــزيــزا وحــمــايــة 

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تأتي 

في مقدمة أولويات دولة قطر، حيث ال تدخر 

الدولة جهدًا من أجل دمج القضايا الخاصة 

باألشخاص من ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم 

فـــي كـــافـــة ســيــاســاتــهــا وبـــرامـــجـــهـــا، وتــعــمــل 

بشكل دائم على رصدها ومتابعة تنفيذها، 

 
ً
كــمــا يــمــثــل دعــمــهــم وتــمــكــيــنــهــم ركــنــًا أصــيــال

فــي رؤيـــة قطر الوطنية 2030، وذلـــك إيمانًا 

منها بأهمية حماية حقوق اإلنــســان بشكل 

عام وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل 

ــذا الــنــجــاح مـــا كــان  ــــاص.  كــمــا أكــــدت أن هـ خـ

لــوال الرعاية الكريمة التي توليها  ليتحقق 

الــدولــة لــهــذه الــفــئــة مــن أبــنــائــنــا؛ متمثلة في 

الــقــيــادة الــحــكــيــمــة لــحــضــرة صــاحــب السمو 

الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 

املــفــدى، والــدعــم الالمحدود من رائــدة العمل 

االجتماعي واإلنساني والتعليمي؛ صاحبـة 

ــوزا بــنــت نــــاصــــر-، الــتــي  ــــ الــســمــو الــشــيــخــة مـ

أثــبــتــت عــلــى الـــــــدوام اهــتــمــامــهــا ورعــايــتــهــا 

ــع، عــبــر  ــمــ ــتــ ــجــ ــي املــ ــ ــًا فــ ــظــ لـــلـــفـــئـــات األقـــــــــل حــ

تأسيسها للمراكز االجتماعية املختلفة في 

الدولة.

وفي ختام الحفل، قامت السيدة منيرة بنت 

ناصر املسند رئيسة مجلس إدارة املؤسسة 

آمــال  القطرية للعمل االجــتــمــاعــي، والــســيــدة 

ــنـــاعـــي الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــؤســســة،  املـ

بتكريم الخريجني من الطالب والطالبات.

¶ صورة جماعية للسيدة منيرة املسند مع الطالب            تصوير – حسني سيد

¶ جانب من الحضور

نشوى فكري 

أولياء أمور لـ �: 

ذوو اإلعاقة بحاجة ملركز تأهيلي ترفيهي بعد التخرج 
أعرب عدد من أولياء األمور عن سعادتهم 

بتخرج أبنائهم في مركز الشفلح، مشيرين 

إلى دوره في تنمية مواهبهم، وتعليمهم 

االعتماد على النفس وإكسابهم مهارات 

الــتــواصــل، وقـــالـــوا لـــ الـــشـــرق» إن أبــنــاءهــم 

الخريجني من ذوى اإلعــاقــة بحاجة ملركز 

تــأهــيــلــي تــرفــيــهــي أو نـــاد لــيــكــون متنفسا 

لـــهـــم، بــــدال مـــن جــلــوســهــم فـــي املـــنـــزل، مما 

يــؤثــر سلبيا على نفسياتهم، الفــتــني إلى 

أن املراكز الخاصة بذوي اإلعاقة أسعارها 

خيالية.

فــي البداية اعــرب محمد سعود الدليمي، 

عن سعادته بتخريج ابنه سعد في مركز 

الشفلح، حيث انه انتمى للشفلح وقد كان 

عمره 7 ســنــوات، مما ساعده في اكتساب 

الكثير من املهارات، وتعلمه االعتماد على 

الــنــفــس، مــشــيــرا إلـــى حــاجــة ذوي اإلعــاقــة 

إلى مركز تأهيلي يرعاهم بعد التخرج أو 

ناد ليكون متنفسا لهم بدال من جلوسهم 

ــال نــاصــر الــحــضــرمــي، انــه  ــنـــزل.  وقــ فـــي املـ

سعيد لكون ابنه عبد العزيز احد خريجي 

مركز الشفلح، مشيرا إلى قلقه من املرحلة 

ــة بــعــد تـــعـــود ابـــنـــه على  ــقـــادمـــة، وخـــاصـ الـ

الخروج وتمضية أوقات جيدة مع زمالئه 

باملركز، األمر الذي قد يصيبه باالكتئاب، 

خـــاصـــة وان املــــراكــــز الـــخـــاصـــة أســـعـــارهـــا 

ــد الــخــريــج عـــز الــديــن  ــــرب والــ خــيــالــيــة. واعـ

عــونــي دلـــــول، عـــن أمــلــه فـــي تــوظــيــف ابــنــه 

في إحــدى الوظائف في مجال األرشفة أو 

غــيــرهــا، مــشــيــرا إلـــى اســتــفــادتــه مـــن مــركــز 

الشفلح والــذي ساهم في صقل شخصية 

ابــنــه وزاد مــن ثــقــتــه بــنــفــســه، مــشــددا على 

أن املــؤســســات املدنية عليها تهيئة مكان 

يستوعب خريجي ذوى اإلعاقة.

أما والد الخريج خليفة مصطفى الصفار، 

ــاء مــــن املـــنـــزل  ــ ــنـ ــ ــروج األبـ ــ ــ فــــأكــــد أهـــمـــيـــة خـ

ومــشــاركــتــهــم فـــي أنــشــطــة مــفــيــدة، خــاصــة 

وان جلوسهم يــؤثــر سلبيا على حالتهم 

وسلوكهم.

وقالت والدة الخريج محمد عماد عثمان، 

إن ابنها يعاني من إعاقة ذهنية شديدة، 

وبــعــد تــخــرجــه فــي الشفلح ســـوف يجلس 

فـــي املــــنــــزل، مــشــيــرة إلــــى أن الــشــفــلــح كــان 

بــمــثــابــة مــتــنــفــس البــنــهــا، نــظــرا ألنــــه يــرى 

ه   . أصدقاء

وقالت والدة الخريج محمد باسل القاري، 

إنـــهـــا ســعــيــدة بــتــخــريــج ابــنــهــا فـــي مــركــز 

الشفلح  .

¶ سعد الدليمي وعائلته

ٌ
فشٌل سياسيٌّ ومخابراتيٌّ وهزائُم عسكرية

إبراهيم فالمرزي

مقال

قــيــادتــا اإلمـــــارات والــســعــوديــة بــحــاجــٍة شـــديـــدٍة ألي انتصار 
ولـــو كـــان إعــالمــيــًا مــزيــفــًا، ألنــهــمــا تــعــانــيــان فــشــًال سياسيًا 
ومخابراتيًا وعسكريًا ذريعًا في اليمن وليبيا ومصر. لذلك، 
امللفات  إدارة  قــادرتــان على  أنهما  إيــهــام شعبيهما  حــاولــتــا 
الخارجية بقوة واقتدار من خالل تصعيد األزمــة مع بالدنا، 

 صغيرٌة جدًا.
ٌ
رغم ادعاءات كبار املسؤولني فيهما بأنها أزمة

1) العمى املخابراتي والسياسي: يوم الجمعة املاضي، انطلق 
السعودي فــي حمالت غبية تتحدث عن  الــذبــاب اإللكتروني 
فتح الــحــدود أمـــام املــواطــنــني الــقــطــريــني، وغـــاب عــن املشرفني 
 ووعــيــًا سياسيًا، وأسمى 

ً
ثــقــافــة أعــظــم  الــذبــابــيــني أن شعبنا 

التزامًا وطنيًا من أن تؤثر فيه حمالت تم إعدادها في الغرف 
يــديــره أشخاص  الـــذي  الــســعــودي  املــخــابــرات  الخلفية لجهاز 
القحطاني  العقلي الضحل لسعود  يــتــســاوون فــي املستوى 
وتركي آل الشيخ، وأنه يتعامل مع الحصار كقضية يتم حلها 
على مستوى القيادات العليا للدول، وال يمثل بالدنا فيها إال 
التزامًا  الــذي نلتزم بقراراته وتوجيهاته  املفدى  سمو األمير 
السعودية ليست أكثر  الخارجية  مبدئيًا مطلقًا. وألن وزارة 
القحطاني من وراء  إدارة تنفيذية يهيمن عليها سعود  من 
ســتــار، فإنها اختفت عــن املشهد، وبـــدًال مــن خــروج وزيرها 
أو مسؤول كبير فيها للتصريح بموقف اململكة، صدر بيان 
يــردد نفس االدعــاءات  السعودية  األنباء  أذاعته وكالة  رسمي 
واألكاذيب بشأن حصار بالدنا. والطريف في األمــر كله، أن 
الــذبــاب اإللكتروني  كــالــعــادة، بحمالت يشنها  بــدأ  التصعيد 
بإشراف املخابرات، وانتهى ببيان رسمي سعودي بإشرافها 
أيضًا، ليعلم الجميع أننا نتعامل مع حالة من التشتت الذهني، 

وغياب الرؤية االستراتيجية. 
2) انقالب السيسي يتهاوى: من املعروف أن قيادتي أبوظبي 
العسكري  النظام االنقالبي  إبــقــاء  والــريــاض تستميتان فــي 
الـــذي فــرضــتــاه فــي مــصــر، وتـــريـــدان اســتــنــســاخــه فــي اليمن 
ــم دعمهما لــه مــالــيــًا وســيــاســيــًا وإعــالمــيــًا، فإنه  ولــيــبــيــا. ورغـ
بــدأ يــتــهــاوى مــن داخــلــه. فقد قــام مــقــاول مــصــري محسوٌب 
السيسي وأسرته وكبار  النظام بفضح سرقات ونهب  على 
العسكريني ألموال الشعب املصري الذي يعاني أشد املعاناة 
البائسة اقتصاديًا وإنسانيًا وأمنيًا، مما أدخل  من أوضاعه 
الشعبي الستمراره في  الرفض  النظام في دوامــة هائلة من 
ــي الــســعــودي  ــاراتـ  عــن االســتــعــمــاريــن اإلمـ

ً
حــكــم مــصــر نــيــابــة

 
ً
 إلكترونية

ً
لها. لذلك، سنشهد في األيام املقبلة حروبًا ذبابية

 ضد بالدنا وُعمان 
ً
 سعودية

ً
إمــاراتــيــة  

ً
 مخابراتية

ً
وإعالمية

النظام  انهيار  إلهاء شعبيهما عن إمكان  وتركيا كنوع من 
االنــقــالبــي، ومــا يجره انهياره مــن انــهــيــارات هائلة فــي اليمن 
البقاء  قــد ينجح فــي  نــظــام السيسي  فـــإن  ولــيــبــيــا. وبــالــطــبــع، 
لفترة أطول نظرًا الستبداده ووحشيته وانعدام الحس الوطني 
نــقــاش علني عـــام، وأدت  فــيــه، لكن فضائحه أصبحت محل 
الــتــي تحولت  العسكرية  إلــى زيـــادة السخط داخـــل املؤسسة 
الشعب املصري في كل مجاالت  إلــى شركة خاصة تنافس 
االقــتــصــادي، وتــزيــد فــي مستويات فقره وتهميشه  النشاط 

واحتقار إنسانيته. 
ــم تــعــد اإلمـــــارات والــســعــوديــة  3) الــفــشــل الــهــائــل فــي الــيــمــن: ل
اليمن  فــي  الهمجية  بـــأن حربهما  أحـــد  إقــنــاع  قــادرتــني عــلــى 
الشرعية لسلطتها، وإبقائه  الحكومة  إلــى اســتــعــادة  تــهــدف 
موحدًا وبعيدًا عن النفوذ اإليراني. فقد ُهزم البلدان عسكريًا 
الحكومة الشرعية  الحرب على  الحوثيني، وقاما بإعالن  أمام 
الجنوب.  للميليشيات االنفصالية فــي  وجيشها، ودعمهما 
إال أن فشلهما األعــظــم كــان فــي إعــالن الــواليــات املتحدة عن 
مباحثاتها مع الحوثيني، مما يعني أنها تتعامل معهم كقوة 
حقيقية قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما شكل صفعة 
اللتني تنظر  أبوظبي والــريــاض  لألنا املتضخمة فــي قيادتي 
إليهما واشنطن واملجتمع الدولي كدولتني هزيلتني عسكريًا، 
وغير قادرتني حتى على حماية أراضيهما إال بدعٍم خارجي 
أو استنادًا إلى تجنيد املرتزقة ليقاتلوا نيابة عن جيشيهما. 
ورغم ذلك، تستمر قياداتهما بالتبجح تحت تأثير أوهام القوة. 
والخطير في ذلك، هو أن السعودية ُهزمت في كل البالد التي 
أعلنت فيها حروبًا على النفوذ اإليراني، وكأنها كانت تشن 
تلك الحروب دعمًا لهذا النفوذ وليس ضده، مما يؤكد أنها ال 
تمتلك مشروعًا حضاريًا يمكنها دعمه عسكريًا، وإنما لديها 
رؤية تقوم على إضعاف الدول العربية وتقسيمها وإدخالها 
في دوامــات الحروب األهلية بهدف ترسيخ مساعيها إلنهاء 
الــتــاريــخ والــوعــي  الفلسطينية، ومــحــو فلسطني مــن  القضية 

والعقل الجمعي لألمة، وتشريع وجود الكيان الصهيوني.
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