Lagoona Mall and IFC- International Food
Concept Company in Support of Children with
Autism Initiatives in Qatar
عربي

Doha, 17 December 2012: Lagoona Mall and IFC - International Food Concept joined hands
on supporting national autism initiatives championed by local philanthropic organizations,
Shafallah Center for Children with special needs and Best Buddies Qatar. International Food
Concept, the holding company behind Chili’s and Lagoona Mall will run a display of
paintings, crafted by the children of Shafallah Center affected by autism, as a combined
endeavor to raise awareness of the disorder.
Children have drawn 12 paintings which have been adapted into an annual Calendar for
2013 by IFC in collaboration. The calendars will be sold in Chili’s restaurant at Lagoona Mall
and all other branches including Bert’s Café, Johnny Rockets, Popeyes and Romano’s
Macaroni Grill. Proceeds from these sales will be donated to the Shafallah Center.
Lagoona Mall will have at least 6 of these paintings on display starting mid December ,
leading up to a handover ceremony and reception taking place in Chili’s Lagoona Restaurant
th
on 19 of December at 10:00AM.

Sheikh Hamad bin Ahmad Al-Thani, Chairman of GTG- General Trading Group and the
Mother Company of IFC, was the initiators of the project and delighted to pair IFC with
Shafallah Center. He fully supports the project and believes that "Autism is not a tragedy...
ignorance is...." The disability is a spectrum condition that affects everyone differently,
therefore if we will help today - we can change tomorrow and draw the smile on children’s
face.
Eamon Kelly, General Manager of Lagoona Mall said: “This is a wonderful heartfelt initiative
and a great cause to be truly supported by everyone. We’re honored to take part in this
program which aims at bringing together various walks of our community to help stand by
those gifted children who are in need of special, continued and professional care. Our
presence here is in line with our commitment to be a vanguard of social responsibility with
community outreach activities that touch the young and old.”
Total number of ASD children, under 18 years of age and living in Qatar in 2009 was
estimated at 294. The prevalence of the disorder rate is significantly on the rise worldwide
from 1 in 10000 children in the early 90’s to an alarming 1 case in every 150 child in 2009.
The rise in ASD rate has concomitantly raised public awareness, and increased the demands
for more support services, recreational resources and highly trained special education
professionals. Comparing the total numbers of ASD children (n=294) to typically developed
students in Qatar (n=154092), ASD ratio was estimated to be 0.16% in 2009. Hamad Medical
Corporation includes the highest number of ASD children (29%) in Qatar, followed by
Shafallah Center for children with special needs (25%), Qatar Society for Rehabilitation &
Special Needs (21%), and Doha International Center for Special Needs (13%). Less than 11%
of ASD children are registered in Al-Farah Center, Sunbeam Kindergarten, Al-Jazeera.
Autism is a developmental disorder that appears in the first three years of life. Most parents
of children with autistic spectrum disorder (ASD) suspect that something is wrong by the
time the child is 18 months old and seek help by the time the child is age two. Children with
ASD present with symptoms that vary in severity from one individual to another and some
patients may be highly functioning in life. The most common symptoms consist of
underdeveloped interpersonal and social skills and impaired communication.
Best Buddies Qatar is a nonprofit organization dedicated to enhance lives of people with
intellectual disabilities by providing opportunities for one-to-one friendships and integrated
employment.
In April 2012, Qatar marked the fifth annual World Autism Awareness Day when autism
organizations around the world celebrate the occasion with unique events. The celebration
every year as a global day to raise awareness about autism came in response to a proposal
submitted by Qatar to the United Nations. The proposal was adopted by UN’s General
Assembly on December 18, 2007.
The Shafallah Center has established a hotline number where parents, teachers and the
general public can call to ask for information. The number is: +974 4495 6633, and

specialists will be available to provide support and address questions and concerns relating
to autism. A website has also been set up where people can find information, resources and
seek advice. www.shafallahautism.org.

الجونا مول وشركة المشاريع العالمية لألغذية يتعاونان على دعم المبادرات
الخيرية المعنية بمرض التوحد في قطر

الدوحة  17ديسمبر  :2012يتعاون "الجونا مول" مع مطاعم "تشيليز" على مبادرة وطنية لصالح

مرضى التوحد في الدولة ،أطلقتها مؤسسة "بست باديز قطر " .“Best Buddies Qatarوستقوم "شركة
المشاريع العالمية لألغذية" ،المالكة لعالمة "تشيليز" التجارية ،بالتعاون مع "الجونا مول" بعرض لوحات

قام برسمها أطفال من مركز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،في خطوة تهدف إلى تسليط
الضوء على المرض وتعزيز الوعي العام به .

وقام األطفال برسم  12لوحة تم وضعها في تقويم خاص من " "IFCلعام  ،2013على أن يتم بيعها في
مطعم "تشيليز" و"الجونا مول" وكافة فروع مقهى "بيرتز كافيه" ،و"جوني روكيتس" ،و"بوبايز" ،

و"رومانوس ماكاروني غريل" ،ليعود ريعها لصالح مركز الشفلح .وابتداء من منتصف ديسمبر ،سيعرض
"الجونا مول"  6لوحات على األقل ،ليجري بعد ذلك حفل خاص في  19ديسمبر  2012يتخلله تسليم
اللوحات في مطعم "تشيليز" في الجونا مول .

وأطلق هذه المبادرة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني ،رئيس مجلس إدارة  ، GTGالمجموعة التجارية األم
التي تنطوي تحتها " شركة المشاريع العالمية لألغذية " الذي أعرب عن سعادته العارمة في خلق هذه

الصلة بين  IFCومركز الشلفح ودعمه لمثل هذه المبادرة واصفاً التوحد على انه ليس مأساة انما الجهل
هو المأساة الكبرى ،يأتي العجز في حاالت متعددة من الممكن ان تصيب الجميع بطرق مختلفة ،لذلك

بالمساعدة التي نقدمها اليوم بإمكاننا تغيير الغد ورسم بسمة على وجوه أطفالنا .

وقال إيمون كيلي ،مدير عام "الجونا مول" بهذه المناسبة" :نحن سعداء بمشاركتنا في هذه المبادرة النبيلة،
ويسرنا للغاية أن نشهد مدى االهتمام والمشاركة الواسعة التي تحظى بها من قبل مختلف فئات المجتمع.

ونأمل أن تساهم خطواتنا في دعم هؤالء األطفال الموهوبين الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة ومتخصصة

باستمرار .وتأتي مشاركتنا منسجمة في المضمون واألهداف مع التزامنا بالمسؤولية االجتماعية والمبادرات

التي تثري حياة الناس من مختلف األعمار والفئات .

يبلغ عدد األطفال المصابين بالتوحد الذين يعيشون في قطر ممن تقل أعمارهم عن  18سنة نحو 294

طفال وفقً التقديرات عام  .2009ويشهد العالم نموا في معدالت اإلصابة حيث ارتفع من  1لكل 10

آالف طفل في أوائل التسعينيات إلى حالة واحدة من بين كل  150طفل في  ،2009مما أدى بدوره إلى

ازدياد الوعي العام وتنامي الطلب على الخدمات الداعمة والمرافق الخاصة وخبراء التعليم المتخصصين
بهذا المجال .وتبلغ نسبة األطفال المصابين بالتوحد في الدولة )  ( 294نحو  %0.16من إجمالي

األطفال)  ( 154092وفقاً إلحصاءات عام  .2009ويتوزع األطفال على المراكز القطرية المتخصصة
على النحو التالي :شركة حمد الطبية )(%29؛ مركز الشفلح )(25%؛ الجمعية القطرية لتأهيل ذوي

االحتياجات الخاصة )(%21؛ مركز الدوحة العالمي لذوي االحتياجات الخاصة )(%13؛ وأقل من

 %11يتوزعون على كل من مركز الفرح ،وروضة "سن بيم" و"الجزيرة ".

يعتبر التوحد من اضطرابات النمو التي تظهر خالل السنوات الثالث األولى من العمر ،وغالباً ما

يالحظ األهالي ظهور أعراض اضطراب التوحد الطيفي خالل األشهر الـ 18األولى من حياة الطفل،

ويتطلعون للحصول على المساعدة مع بلوغه السنة الثانية .وتتنوع أعراض المرض بين طفل وآخر،

ومنهم من يستطيع ممارسة حياته بصورة أكثر طبيعية من سواه .وتشمل األعراض األكثر شيوعاً تراجع

المهارات االجتماعية والنفسية والذاتية واعاقة القدرة على التواصل مع اآلخرين .

يذكر أن مؤسسة "بست باديز قطر  “Best Buddies Qatarهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم

ذوي االحتياجات الخاصة من خالل منحهم فرصة تكوين الصداقات واالنخراط في بيئات العمل .واحتفلت
قطر في أبريل  2012باليوم العالمي للتوحد ،الذي تقوم خالله المؤسسات العالمية المعنية بتعزيز الوعي

العام بالمرض ،استناداً إلى مقترح قدمته دولة قطر إلى األمم المتحدة ،والذي صودق عليه خالل اجتماع

الجمعية العمومية لألمم المتحدة في  18ديسمبر . 2007
يذكر أن مركز الشفلح قد أطلق خطاً هاتفياً يتيح لألهالي والمدرسين والناس االتصال والحصول على
المعلومات التي يحتاجونها ،عبر الرقم  +974 4495 6633والذي يجيب األخصائيون من خالله على

كافة األسئلة واالستفسارات المتعلقة بمرض التوحد .كما تم إطالق موقع إلكتروني يحفل بالمعلومات
والموارد الهامة على الرابط . www.shafallahautism.org

