
 

 ناطق م عدة في القديمة ممنازلل بترميمها

 في قطر تمد أيادي الخير لألسر المتعففة  "روتا"
 مشروعهاخالل  من ،روتا(أيادي الخير نحو آسيا )قامت مؤسسة : 6116 يونيو 11 ، قطر،الدوحة

 أحدثوقد قطر. دولة  منمختمفة مناطق في  لبيوتعدد من اجديد وتترميم ب ،""أيادي الخير في قطر
نوعية  ونقمة امستدامً  اتأثيرً ، صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية رعايةب ُينفذ، الذي المشروعهذا 

 .المعيشيةإقامتهم  ظروف تغييرمن خالل  ،جميع أنحاء قطرفي حياة األسر التي تعيش في 

 ،مؤسسة حمد الطبيةو ، اإلنماء االجتماعيدار و شركة مقاوالت الخميج، هذا المشروع يتعاون في تنفيذ و 
طالئها من الداخل و  ،تجديدهاترميمها و و البيوت صيانة المشروع ويتضمن . مؤسسة "روتا" وومتطوع
ركيب األثاث واألجهزة ت باإلضافة إلى، هارافقماألدوات الصحية الالزمة في كافة وتركيب  ،والخارج

  .الجديدة الكهربائية

تقديم  نهم منتمك  التي  ،"روتا"لمتطوعي فرص العديد من ال 6102مشروع أيادي الخير في قطر ويوفر 
 تها وتطويرها. يلمساهمة في تنموا ،لممجتمعات المحمية في قطر دمات تفاعمية وتعميميةخ

هذا المشروع  : "يأتي، بقولهروتامؤسسة المدير التنفيذي لـ ،المناعي السيد عيسى صرح، وفي هذا الصدد
ونقمة نوعية في  اإيجابيً  ايرً تغي، ونأمل أن يحدث مجتمعات المحميةتياجات الجوهرية لملتحقيق وتمبية االح

بتكريس جهودنا في  كاماًل  التزاًما "روتا"مؤسسة في  نمتزمنحن و ستهدفها. التي نالمجتمعات المحمية 
 . "المحمية لتنفيذ هذا المشروع بنجاحؤسسات مع الماتنا سعداء بشراككما أننا  ،قطر

روح وغرس  ،لمشاركةعمى ايهدف المشروع إلى تعميم وتشجيع جميع قطاعات المجتمع " وأضاف:
 التطوع والعمل المجتمعي في قطر"

أحد المتطوعين في المشروع: "أنا متحمس لممشاركة في مشروع "أيادي  ،الجبارة حمد قال، من جهته
نني من يمك  من المعاني اإليجابية بالنسبة لي؛ ألنه  الكثيرهذا المشروع  حملي، حيث الخير في قطر"

المهارات من  بالعديد سيزودنيكما  ،بمدي الحبيببإحداث تغيير حقيقي في المجتمعات المحمية 
 ".قطر في ناتواجه التي لمتحديات التصدي كيفية تعممني التيوالمعارف القي مة، 

رؤية قطر ب هدًيا، إلى دعم ركائز التنمية البشرية واالجتماعية "برنامج "أيادي الخير في قطر يسعىو 
مساهمات  تقديميتمكنوا من كي لالشباب القطري بالمهارات الالزمة تسميح من خالل  ،6101 الوطنية

رساءمة لممجتمع، قي   كما يهدف هذا المشروع المبتكر إلى  .روح التسامح والحوار البناء واالنفتاح وا 



 

وتمبية  ،اإلنسان قدراتإطالق المتمثمة في قطر  تحقيق أهداف مؤسسةفي بشكل فعال المساهمة 
 ممجتمع بشكل عاجل. لاالحتياجات االجتماعية 

 تعليق الصور

 لقطة من داخل أحد المنازل قبل ترميمه، ضمن مشروع "أيادي الخير في قطر". : 1صورة 

 لقطة من داخل أحد المنازل بعد ترميمه، ضمن مشروع "أيادي الخير في قطر". :6صورة 

 لقطة من خارج أحد المنازل قبل ترميمه، ضمن مشروع "أيادي الخير في قطر". :3صورة 

 بعد ترميمه، ضمن مشروع "أيادي الخير في قطر". لقطة من خارج أحد المنازل :4صورة 

 مشروع "أيادي الخير في قطر". صورة لغرفة قبل ترميمها، في إطار :5صورة 

 مشروع "أيادي الخير في قطر". صورة لمغرفة بعد ترميمها، في إطار :5صورة 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن روتا

غير ربحية دشنتها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني في  تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنها منظمة

بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنها تمتزم  6112شهر ديسمبر 

اء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيه االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرس

عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار 

 هم.عمى التعميم الذي يحتاجونه ليتمكنوا من إدراك إمكاناتهم ويساهموا في تطوير مجتمعات

   www.reachouttoasia.orgلمزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

http://www.reachouttoasia.org/


 
الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0992تأس ست مؤسسة قطر سنة 

  ناصر رئاسة مجمس إدارتها. الشيخة موزا بنت

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب 
مبني  عمى ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسموكيات الضرورية القتصاد 

المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً 
 .في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

  http://www.qf.org.qaؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكترونيلمحصول عمى كافة مبادرات م

 

 

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

