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وفد من قطر الخيرية يتفقد مشاريعها املنفذة في البوسنة
قام وفد من قطر الخيرية يضم مجموعة 

من املتبرعني واملتبرعات، بزيارة تفقدية 

ملـــشـــاريـــع قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة فــــي الــبــوســنــة 

والهرسك وتقديم املساعدات اإلنسانية.

وأعـــرب السيد عبد العزيز جاسم حجي 

مــديــر إدارة الــتــســويــق والــنــمــو الــرقــمــي - 

وخدمة العمالء بقطر الخيرية: عن شكره 

وامتنانه للمحسنني مــن أهــل قطر على 

دعــمــهــم الــســخــي ملــشــاريــع قــطــر الخيرية. 

الزيارة تأتي بهدف متابعة  وأضــاف: أن 

سير املشاريع الخيرية التي تنفذها قطر 

الخيرية في البوسنة والهرسك والوقوف 

عـــن قــــرب عـــن احــتــيــاجــات تــلــك املــشــاريــع 

ــر  ــ ــة الــــرعــــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة وأثـ وأنــــشــــطــ

املشاريع املنفذة على حياة املستفيدين 

والتحول الذي تحدثه في حياتهم.

محطات الزيارة 

وتضمنت زيــارات الوفد معظم املشاريع 

ــا، مبنى  ــرزهــ ــن أبــ الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا ومــ

ــكــــن الــــطــــالــــبــــات الـــــــــذي أنــــشــــأتــــه قــطــر  ســ

ــيـــات فــي  ــعـ ــامـ ــة لـــلـــطـــالـــبـــات الـــجـ ــريـ ــيـ الـــخـ

الــالئــي  لــفــائــدة اليتيمات  قــلــب ســرايــيــفــو 

بــالــجــامــعــات، والــــذي يستوعب  يلتحقن 

110 طالبات يؤمن لهن خدمات اإلعاشة 

كــامــلــة مـــع تــوفــيــر أجـــــواء آمــنــة وهـــادئـــة، 

إضــافــة لــألنــشــطــة الــتــي يــقــدمــهــا لــأليــتــام 

من برامج تعليمية وترفيهية ورياضية، 

واستمع الوفد خالل الزيارة لشرح واٍف 

عن املنح الدراسية.كما زار الوفد عددا من 

البيوت املحمية إلنتاج فاكهة الفراولة في 

منطقة كيسيلياك، واملشروع هو أنموذج 

لــعــدة مــشــاريــع زراعـــيـــة وإنــتــاجــيــة مـــدرة 

إلــى تثبيت العائدين من  للدخل، تهدف 

املهاجرين إلى قراهم. 

مركز ذوي االحتياجات الخاصة 

وكـــانـــت املــحــطــة الــتــالــيــة فـــي الــــزيــــارات، 

التابع  مركز ذوي اإلحتياجات الخاصة 

لقطر الخيرية وهو مركز مجهز بالعديد 

مــن األدوات واألجـــهـــزة الــخــاصــة بــورش 

ــة لــتــوفــيــر عــالج  ــافـ األعــــمــــال الــفــنــيــة، إضـ

ــنـــطـــق والـــــعـــــالج الـــطـــبـــيـــعـــي، يــســتــفــيــد  الـ

الـــوفـــد  مـــنـــه 120 شـــخـــصـــا. كـــمـــا اطــــلــــع 

عـــلـــى االحـــتـــيـــاجـــات والـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تواجه عمل املركز مثل تمويل األنشطة 

الــضــروريــة لألطفال حتى يتمكن املركز 

ــكـــل مــتــكــامــل  ــقــــديــــم خــــدمــــاتــــه بـــشـ مـــــن تــ

والـــــــوصـــــــول إلـــــــى أكــــبــــر عـــــــدد مـــــن ذوي 

االحتياجات الخاصة. 

وضمن جولته زار الــوفــد عــشــرات األســر 

الــفــقــيــرة الــتــي تسكن فــي بــيــوت خشبية 

 غـــذائـــيـــة 
ً
ووزع عــلــيــهــم خـــاللـــهـــا ســـــــالال

وحطبا للتدفئة وبطانيات والهدايا على 

االطفال.

الــوفــد زيــاراتــه التفقدية بمركز  واخــتــتــم 

غــســل الــكــلــى الــــذي قــامــت قــطــر الــخــيــريــة 

ــيـــثـــه وتـــوفـــيـــر األجــــهــــزة  بـــانـــشـــائـــه وتـــأثـ

الالزمة له وهو مركز ملحق بمستشفى 

الــذي يقدم خدماته  غــوراجــدا الحكومي 

ألكثر من 20000 مريض. وقد التقى الوفد 

بــمــديــرة املــســتــشــفــى الــتــي قــدمــت شــرحــا 

وافــيــا لالحتياجات امللحة والــضــروريــة 

الــتــي مــنــهــا تــوفــيــر ســيــارة  للمستشفى 

إسعاف لنقل مرضى الكلى.

الدوحة - الشرق

خالل تفقد مشروعات قطر الخيرية

مركز أمان يشارك في مؤتمر افتراضي
الحماية والتأهيل االجتماعي /أمـــان/،  مــركــز  شــارك 

القطرية  املــراكــز املنضوية تحت مظلة املؤسسة  أحــد 

لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي، فـــي أعـــمـــال املــؤتــمــر االفــتــراضــي 

الثالث والثالثني للمنظمة الدولية لتمكني املرأة وبناء 

الــقــدرات، الــذي عقد عبر تقنية االتــصــال املــرئــي تحت 

ــزاع».  ــنـ عـــنـــوان «واقــــع الــطــفــل الــعــربــي بـــني الـــســـالم والـ

وناقش املؤتمر واقع الطفل العربي في ظل النزاعات، 

وسبل الحد من االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال 

خــــالل الـــحـــروب واألزمـــــــات، ودور مــنــظــمــات املــجــتــمــع 

ــة إلــــى اســتــعــراض  ــافـ ــذا الــصــعــيــد، إضـ املـــدنـــي عــلــى هــ

تجارب إقليمية في مجال الحماية والتأهيل لألطفال، 

الصلة.  الــدولــيــة ذات  الــقــوانــني والــتــشــريــعــات  وتقييم 

التأهيل  إدارة  مــديــر  النصر،  السيدة سبيكة  وقــدمــت 

بــاإلنــابــة بمركز /أمــــان/، ورقـــة عمل عــن طــرق حماية 

الــطــفــل مــن الــعــنــف وتــأهــيــلــه، وطــبــيــعــة الــبــرامــج الــتــي 

األطــفــال املعرضني للعنف،  مــع  للتعامل  يتم وضعها 

باإلضافة إلى توضيح دور املركز في حماية وتأهيل 

الــفــئــات املــســتــهــدفــة مـــن ضــحــايــا الــعــنــف مـــن الــنــســاء 

واألطــفــال وضــحــايــا الــتــصــدع األســـري. يــذكــر أن مركز 

الــحــمــايــة والــتــأهــيــل االجــتــمــاعــي /أمــــــان/ عــضــو في 

املــرأة  الدولية لتمكني  املجلس االســتــشــاري للمنظمة 

الــقــدرات، (وهــي منظمة مقرها لندن ولها مقر  وبناء 

إقليمي بالكويت)، التي تهدف إلى مواكبة املستجدات 

عــلــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بــدعــم 

قضايا املرأة والطفل واألسرة

الدوحة - قنا


