
 

 
 

سنوات مثمرة ٧يتوقف عن البث بعد  راديو مؤسسة قطر  
 

راديو بث أعمنت مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع عن إيقاف  )الدوحة، قطر(: 6102يونيو  28
اإلذاعة، إنشاء نياية شير أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن حققت المؤسسة األىداف المرجوة من  مؤسسة قطر مع

مختمف و  المؤسسة في التعريف بإنجازات اومؤثر  اأساسيدورا ، 6112عام الفي  اانطالقي نذم التي لعبت
 مباداراتيا. 

خريطة البث اإلذاعي في برامجو ذات الجودة العالية وتواجده المميز عمى ن خالل ساىم راديو مؤسسة قطر مو 

تماشيا مع التقدم الممحوظ والنتائج ، ه، في ايصال رسالة مؤسسة قطر خالل مرحمة ميمة من مراحل تطور الدولة

أدت إلى التأثير إيجابا في كافة القطاعات التي تعمل من خالليا وىي التعميم والتي مؤسسة قطر التي حققتيا 

مرحمة جديدة تسعى من خالليا تعزيز التنمية  وفي الوقت الذي تدخل فيو المؤسسةوالبحوث وتنمية المجتمع. 

عمى القاعدة الصمبة التي تأسست عمييا بيدف تحقيق المزيد من اإلنجازات التي المستدامة ومواصمة البناء 

عمى المؤسسة الدفع بأن تكون  باتفإنو ، 6101نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية تصب مباشرة في رحمة الدولة 

 ذات فعالية وفائدة أكبر لمجميع، وتحديث وسائل تواصميا مع مجتمعاتيا. 

نحن فخورون باإلنجازات الكبيرة التي " :قائالا  مؤسسة قطرفي  مدير المركز اإلعالمي،  محمد البشريوعّمق 

سنوات. فقد نجح راديو  3حققيا راديو مؤسسة قطر، بنسختيو العربية واالنجميزية، منذ انطالق بثو التجريبي قبل 

أن و مؤسسة قطر، عمى مدار ىذه األعوام، بأن يكون العباا رئيسياا ومؤثراا في خريطة البث اإلذاعي في الدولة، 

من خالل شبكة برامجو المتنوعة والمبتكرة ذات الطابع الشبابي  ن المؤسسة والمجتمع القطرييكون حمقة وصل بي

والتعميمي ، باإلضافة إلى نقمو كل فعاليات المؤسسة، وتدريبو الكثير من طالب الجامعات المختمفة والذين 

نتاج العديد من برامج الراديو المباشرة والمسجمة  .شاركوا في تقديم وا 

من المؤكد أن أي من ىذا النجاح لم يكن ليتحقق من دون جيود وتفاني الموظفين العاممين في راديو " :وأضاف 

مؤسسة قطر. وأرغب ىنا بالتعبير عن شكري العميق لكل واحد منيم، فرداا فرداا. لقد تشرفت حقاا بإدارة ىذا 



 

 ."الفريق المتميز والغني بالمواىب والقدرات

، كما و لشير رمضان المبارك وفترة الصيفمؤسسة قطر االستمتاع بدورة برامج مستمعو راديووسيواصل ىذا 

 وذلك حتى الموعد النيائي إليقاف البث.، لمحات عن تاريخ الشبكةفرصة التعرف عمى ستتاح لمجميور 

 -انتيى-
 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة 

  قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني،  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0221تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  تتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.و 

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 

ارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق المي
استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضاا في إنشاء مجتمع متطور 

 .ممجتمعوتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة ل

  http://www.qf.org.qaلمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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