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 مؤسسة قطر تستضيف مهرجان "أفضل األصدقاء" لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 

 )الدوحة، قطر( 4182مايو  81

" برنامج "أفضل األصدقاء، فعاليات ميرجان الماضياستضافت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، يوم الخميس 
لتكوين صداقات منفردة، حتياجات الخاصة، من خالل إتاحة الفرصة ف إلى تعزيز حياة األشخاص ذوي االقطر، الذي ييد

  .وفرص عمل متكاممة

طفاًل من ذوي االحتياجات الخاصة  521في المركز الترفييي التابع لمؤسسة قطر، حيث اجتمع نحو الميرجان أنشطة أقيمت 
 التفاعمية المسمية والمفيدة. مرافقييم، ليشاركوا جميعًا في األنشطةمن  22مع 

ضمن الفعاليات المتعددة التي تنظميا مؤسسة قطر، كجزء من التزاميا المستمر بتنمية المجتمع وتعزيز  ا الميرجانندرج ىذيو 
ذوي االحتياجات خمق الفرص المؤاتية لدمج جتماعية لألطفال في الدولة، و نسان، من خالل تطوير الميارات االقدرات اإل
 ، مع أقرانيم العاديين. كما تساىم ىذه األنشطة في إنشاء روابط صداقة دائمة، تؤدي إلى تعزيز ثقة األطفال بأنفسيم.الخاصة

بمؤسسة قطر، عمى المشاركة في ىذا الميرجان بإدارة الخدمات المساندة وعّمق السيد فيد األنصاري، مدير خدمات المجتمع 
لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في الدولة. وىذا الميرجان ىو مثال رائع  بالقول: "يجب أن نؤمن أفضل رعاية ممكنة

جتماعية ليؤالء األطفال، ليتفاعموا ويتواصموا مع اآلخرين. كما تدل ىذه المناسبة ة مساىمتنا في تطوير الميارات االعمى كيفي
 نائو، من جميع الفئات واألعمار".عمى الدور الميم الذي تمعبو مؤسسة قطر في تنمية المجتمع ودعم قدرات أب

، عمى أىمية ىذا النوع من " قطراءأفضل األصدق"منسقة برامج الكميات في برنامج من جيتيا، أكدت رانيا أبو غيداء، 
 برنامج إلى زيادة الوعي المجتمعي حول األطفال ذوي الصعوباتالالفعاليات في تحقيق اليدف من البرنامج. وتقول: "يسعى 

ومن ىنا تظير أىمية ىذا النوع من الفعاليات، التي تسمح ليؤالء األطفال بالتفاعل، ما . بالمجتمع االندماج في وحقيم الفكرية،
 جتماعية".من اآلخرين، ويخفف من عزلتيم اال يقمل من خوفيم
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الرسم عمى الوجوه، والحناء، وتزيين  ياواستمتع المشاركون في الميرجان بمجموعة من األنشطة والفعاليات المتنوعة، بما في
بما في ذلك يات الكرتونية المحببة لدييم، إلى جانب العروض المباشرة المسمية، الحموى. كما تفاعل األطفال مع الشخص

 األلعاب السحرية ومسرح الدمى وألعاب البالونات، باإلضافة إلى عرض فيمم الرسوم المتحركة المخصص لألطفال "فروزن".

يزن بايغ، وىو طالب في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، الذي تطوع لممشاركة في تنظيم ىذا الميرجان: االشاب ر  ويقول
تعتبر ىذه أكبر فعالية من ىذا النوع تم تنظيميا حتى اآلن. وقد سعدت جدًا ليذه المشاركة المتنوعة، وأيضًا بعدد ااألنشطة "

 المنظمة".

في  اً مشارك 155جتذاب السعي ال ى تحويمو لمناسبة ثابتة، يتم تنظيميا مرتين سنويًا، معمنظمو ىذا الميرجان إل وييدف
مبة المدارس مع ط لخمق صداقات ثنائية متبادلة،برامج فرعية  4الفعالية المقبمة. عممًا أن "أفضل األصدقاء" قطر يضم 

 .اإللكترونيةخمق صداقات عبر الوسائل و ، والكميات، وأفراد المجتمع، الثانوية

في الواليات المتحدة األمريكية،  5191، تأسست عام أفضل األصدقاء" ىي مؤسسة عالمية غير ربحية"تجدر اإلشارة إلى أن
تؤثر ر، و دولة منيا قط 45تشغل برامج عالمية معترف بيا في وىي  ذوي االحتياجات الخاصة. األشخاصتحسين حياة ل

صداقات ثنائية متبادلة وفرص توظيف  إلنشاء ةفرصالمن خالل تزويدىم بسنويًا، شخص ألف  015بإيجابية عمى أكثر من 
  .متكاممة

كامل في الحياة اليومية وأماكن العمل والمجتمعات ذوي االحتياجات الخاصة بشكل برنامج إلى عالم يندمج فيو ىذا الويتطمع 
والكميات والمواطنين بالمجتمعات والشركات وجيات العمل تعميم طالب المدارس المتوسطة والثانوية ، كما يسعى إلى العامة

 .االحتياجات الخاصة وكذلك مقدرات ذوي ،حول االحتياجات العاطفية والوظيفية والطبيعية

 -انتيى-
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 إلطالق لذراخ اإلًساى –هؤسسح لطز 

 

خاصح غيز رتحيح ذذعن دولح لطز في هسيزج ذحىل الرصادها الوعروذ على الكزتىى  هؤسسحهؤسسح لطز للرزتيح والعلىم وذٌويح الوجروع 

  .إلى الرصاد هعزفي هي خالل إطالق لذراخ اإلًساى، توا يعىد تالٌفع على دولح لطز والعالن تأكوله

وذرىلى صاحثح السوى  ،ثاًي الشيخ حوذ تي خليفح آل األهيز الىالذ توثادرٍج كزيوٍح هي صاحة السوى 5991ذأّسسد هؤسسح لطز سٌح 

   .الشيخح هىسا تٌد ًاصز رئاسح هجلس إدارذها

ذلرشم هؤسسح لطز ترحميك ههورها االسرزاذيجيح الشاهلح للرعلين، والثحىز والعلىم، وذٌويح الوجروع هي خالل إًشاء لطاع للرعلين يجذب 

رساب الوهاراخ والسلىكياخ الضزوريح اللرصاٍد هثٌيٍّ على ويسرمطة أرلى الجاهعاخ العالويح إلى دولح لطز لروكيي الشثاب هي اك

الوعزفح. كوا ذذعن االتركار والركٌىلىجيا عي طزيك اسرخالص الحلىل الوثركزج هي الوجاالخ العلويح األساسيح. وذسهن الوؤسسح أيضاً في 

 .خ الوثاشزج للوجروعإًشاء هجروع هرطّىر وذعشيش الحياج الثمافيح والحفاظ على الرزاز وذلثيح االحرياجا

 

    http://www.qf.org.qa:    للحصىل على كافح هثادراخ هؤسسح لطز وهشاريعها، يزجى سيارج الوىلع اإللكرزوًي
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