
 

 

 لتعزيز قدرات مدربي أطفال التوحد في قطر 

 مع مؤسسة ليفربول الخيرية  هتعاونواصل "ويش" ي

تعاون مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )ويش( مع  :2017أكتوبر  14الدوحة، قطر، 
 ،من أجل استضافة دورة تدريبية في كرة القدم لنادي ليفربول لكرة القدم، التابعة، الخيريةمؤسسة ليفربول 

ص العاملين في الرياضة بدولة قطر على ألشخاالتي تساعد اتناولت الطرق الفعالة و  ،أسبوع استمرت لمدة
    الحسية.  و التفاعل مع األطفال المصابين بالتوحد أو االعتالالت الجسدية 

في المدينة التعليمية بالدوحة خالل الفترة  ،ام للجميع، قطر"الذي حمل عنوان "االحتر  ،وأقيم البرنامج التدريبي
مساعدة األطفال  لمدربين الرياضيين في مجالل تقديم تدريب عملي موجهأكتوبر، وركز على  12 – 8من 

أسلوب حياة صحي عبر المشاركة واتباع تهم، والتفاعل اجتماعًيا، المصابين بالتوحد على بلوغ أفضل إمكانيا
 ة المرتبطة بكرة القدم. في األنشط

تعامل خاللها  ،وجلسات خارجية عملية ،ل الدراسيةواشتملت الدورة التدريبية على جلسات داخل الفصو 
المدربون بشكل مباشر مع األطفال المصابين بالتوحد المقيمين في قطر. وناقشت الجلسات مواضيع مثل 
تطور الممارسات العملية واللغوية، وكيفية إشراك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الرياضة، وأفضل 

     الممارسات التي يمكن اتباعها لتشجيعهم على ممارسة الرياضة. 

باحتفالية منحت فرصة للمدربين واألطفال المشاركين للتجمع مًعا واالستمتاع وتوجت الدورة التدريبية فعالياتها 
، والسيدة الخيريةبممارسة مجموعة من األنشطة المرحة. وحضر االحتفالية مدربون من مؤسسة ليفربول 

في دوري حارس مرمى نادي السيلية س، جريج جوميمشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع بمؤسسة قطر، و 
قطر حضورها في الفعالية من خالل ركن ودراجات صنع  –وسجلت وايل كورنيل للطب  .نجوم قطر

  العصائر، التابع لحملة "صحتك أواًل".



 

ويأتي البرنامج التدريبي الجديد في أعقاب ورشة العمل التي نظمها مؤتمر ويش خالل شهر مايو الماضي 
. واطلع ممثلون من مجموعة واسعة من الحكومات الخيريةوقدمها مدربون مجتمعيون في مؤسسة ليفربول 

برامج تدريبية  وضعبة لالمحلية والمؤسسات الصحية والتعليمية، خالل تلك الورشة، على المهارات المطلو 
 ناجحة لألطفال المصابين بالتوحد. 

رابطة أكاديمية العوسج، و  ،الالحق وكان من بين المؤسسات التي شاركت في ورشة العمل والبرنامج التدريبي
، ومركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، الرعاية الصحية األولية، ومؤسسة قطر ألسر التوحد

، ووزارة التعليم االتحاد الرياضي القطري للشرطة –الداخلية يفوليوشون سبورتس قطر"، ووزارة وأكاديمية "إ
وأكاديمية  قسم الخدمات الترفيهية بمؤسسة قطر، واللجنة البارالمبية القطرية، وأكاديمية رناد،والتعليم العالي، و 

 .    الشيخ فيصل بن قاسم الرياضية

: "نحن سعداء لتعاوننا مع مؤتمر ويش في هذا الخيرية، قائلةً أندريا كوبر، رئيس مؤسسة ليفربول وصرَّحت 
البرنامج التدريبي الشامل الموجه لألطفال في قطر. ويتمتع فريقنا التدريبي بخبرة عالية في تقديم جلسات 

اهيتهم، وتحقيق هدفنا وتسعى لضمان رفرياضية متخصصة تعزز من إمكانيات دمج األطفال في المجتمع، 
المتمثل في توفير فرص تساهم في تغيير حياة األطفال والشباب بمدينة ليفربول وخارجها. وأود أن أتوجه 
بالشكر لمؤتمر ويش على ترحيبهم الحار بالمؤسسة في قطر، وأتمنى أن يكون كل المشاركين قد خاضوا 

 تجربة إيجابية ومرحة." 

، التي جلبت برنامج "االحترام ، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤتمر ويشمن جانبها، قالت سلطانة أفضل
 حازها: "من الرائع للغاية أن نرى مدى االستفادة التي للجميع" التابع لمؤسسة ليفربول الخيرية إلى قطر
لى جانب، واحترافيتهم ومشاعرهم الدافئة. و الخيريةالمدربون المحليون من خبرة فريق مؤسسة ليفربول  شهرته  ا 

وجميع  ،في بريطانيا بينكبير ونجاح يتمتع نادي ليفربول بشهرة الفائقة ونجاحه العالمي في لعبة كرة القدم، 
بفضل التزامه القوي بتوظيف الرياضة في تحقيق الفائدة للمجتمعات بمدينة ليفربول وفي جميع  ،العالمأنحاء 

 أنحاء العالم."  



 

أضافت: "نحن، في مؤتمر ويش، نشعر بسعادة كبيرة لحصولنا على فرصة إحضار فريق مؤسسة ليفربول و 
إلى قطر، والتعاون معهم في تقديم برنامج نأمل أن يكون له تأثير إيجابي على صحة ورفاهية  الخيرية

 قادمة."  لعدة سنوات  ،الذين يعيشون في مجتمعاتنا المحلية ،األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

في البحوث األساسية التي يقوم بها مؤتمر "ويش"، منذ انطالقه  ولطالما احتلت صحة األطفال موقًعا مهًما
، حيث أنجز حتى اآلن، بالتعاون مع شبكته من الخبراء العالميين في مجال الرعاية الصحية، 2013عام في 

ال"، و"التوحد: إطار عمل عالمي". كما منح تقريرين مدعمين باألدلة حول "الصحة النفسية ورفاهة األطف
أولوية لتسليط الضوء على ، وهو مبادرة تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمرال

االبتكارات التي تزيد من فرص توفير العالج لتعزيز الصحة النفسية، وتقديم الرعاية لألشخاص المصابين 
 بالتوحد.

بتأسيس برنامج مستدام يدعم االستراتيجية  همع التزام الخيريةيش مع مؤسسة ليفربول تعاون مؤتمر و ويتسق 
   ". 2018 – 2013حياة  ، تغييرمفاهيم"تغيير التي تحمل عنوان  ،الوطنية للصحة النفسية في دولة قطر

 الصور تعليق

مدربي مؤسسة ليفربول  األطفال ذوو االحتياجات الخاصة يمارسون ألعابًا خاصة بكرة القدم مع :1 صورة
 الخيرية والمدربين الرياضيين المحليين.

األطفال ذوو االحتياجات الخاصة يمارسون ألعابًا خاصة بكرة القدم مع مدربي مؤسسة ليفربول  :2 صورة
 الخيرية والمدربين الرياضيين المحليين.

قدم مع مدربي مؤسسة ليفربول األطفال ذوو االحتياجات الخاصة يمارسون ألعابًا خاصة بكرة ال :3 صورة
 الخيرية والمدربين الرياضيين المحليين.

السيدة سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤتمر ويش، والسيدة مشاعل النعيمي، رئيس  :4 صورة
قدمته  تنمية المجتمع بمؤسسة قطر، مع األطفال والمدربين في نهاية برنامج "االحترام للجميع، قطر"الذي

 مؤسسة ليفربول الخيرية.



 

 

-انتهى-  

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"

ت المستندة مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل األفكار والممارسا
موزا بنت ناصر،  إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة

 رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر  2013انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
جال سياسات من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في م

 وبحوث الرعاية الصحية. 

لهام الجهات األ خرى تتضافر جهود هذا األطراف كلها من أجل تسخير قوة االبتكار للتغلب على التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، وا 
 المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء. 

 إطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

لوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة مؤسسة قطر للتربية والع
ير، والتنمية لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خالل توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والتطو 

  المجتمعية.

بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة  1995تأسست مؤسسة قطر في عام 
المجتمع، بدءًا  موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي ألبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعّلم مدى الحياة ألفراد

 من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

ملحة. كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات لالبتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية ال
التعّلم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمّكن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء  وعبر نشر ثقافة
 عالم أفضل.  

 . qf.org.qahttp://www.لالطالع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 

  الخيرية مؤسسة ليفربول 
عائلة نادي ليفربول لكرة القدم من أفراد هي المؤسسة الخيرية الرسمية لنادي ليفربول لكرة القدم، وتتمثل رسالتها في حشد صفوف  الخيريةمؤسسة ليفربول 

ات لتحسين خالل تقديم مجموعة واسعة من البرامج والشراك أجل توفير فرص تساهم في تغيير حياة األطفال والشباب. وتحقق المؤسسة هذا الهدف من

http://www.qf.org.qa/


 
  لألطفال والشباب.  الفرص الصحية والمعيشية

 . /https://foundation.liverpoolfc.com، يرجى التكرم بزيارة: الخيريةللمزيد من المعلومات عن مؤسسة ليفربول 

https://foundation.liverpoolfc.com/

