
 

 

 برعاية أوكسيدنتال قطر لمبترول

 عمال بمديتي الخور والشماللن يإفطار متطوعو روتا ينظمون 

 

 

مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية استيمت  :5112 يوليو 1الدوحة، قطر، 
بتنظيم إفطارين منفصمين، حيث  5102لعام  برنامج رمضان روتا إطارفي أنشطتيا  ،والعموم وتنمية المجتمع

لعمال بمدية الخور والثاني لعمال بمدية الشمال، وذلك يومي اإلثنين والخميس من األسبوع  أقيم األول
باإلضافة ، عاملً  01 لنحو متطوعًا من متطوعي مؤسسة روتا بتجييز وجبات اإلفطار 01قام . و الماضي

برعاية شركة أوكسيدنتال قطر لمبترول، الراعي الحصري  والشمال، وذلكتي الخور بمديو روتا مسؤولي ل
 .5102لبرنامج روتا رمضان 

لبناء مجتمعات متماسكة، تقوم عمى أساس متين، من خلل المبادرات روتا  تعملوكعضو بمؤسسة قطر، 
ويدعم توجو مؤسسة قطر نحو بناء  ،بما يعود بالنفع عمى دولة قطر التي تولي اىتماًما فائًقا بتنمية المجتمع،

  .5101مجتمع متطور يقدم سبل الرعاية لمجميع تحقيقًا ألىداف رؤية قطر الوطنية 

 



وعمى أخبار  ،اإلفطار ىذه فرصة مميزة وفريدة لممتطوعين لمتعرف عن كثب عمى ىؤالء العمال موائدل وتمث  
مثًل حيًا لمتعبير تعتبر الحترام والتقدير، كما أنيا وعمى حياتيم من خلل التواصل الفَعال المحفوف با ،ذوييم

لممجتمع. وقد استطاعت مؤسسة روتا قي مة عن العرفان واالمتنان ليؤالء العمال عمى ما يقدموه من خدمات 
وأن تبني جسورًا  ،من خلل أنشطتيا المجتمعية أن تقمص حجم الفجوة الموجودة بين مختمف شرائح المجتمع

  اإلنساني.قوية لمتواصل 

تواصل مؤسسة  ،ويقول السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتا: "لمعام التاسع عمى التوالي
من بساطة مياراتيم، إال أن الذين بالرغم خاصة، ولمعمال  عامة، أيادي الخير نحو آسيا عطائيا لممجتمع

مؤسسة روتا بيذا الشباب األمين  إلكرامود اهلل عز وجل المجتمع واضحة وجمية. وأحمَ في رخاء اتيم إسيام
المدرك تمامًا ألىمية التواصل مع فئات المجتمع كافة، والذي ال يتوانى عن إسعاد اآلخرين ورسم و والواعي 

 ."شفاىيمالبسمة عمى 

المذين قدموا بالشكر لمسؤولي بمديتي الشمال والخور م أتقدأود في ىذا الصدد أن ويضيف المناعي قائًل: "
كل العون وتعاونوا معنا خير تعاون لموفاء بالجميل ليؤالء العمال. كما أود أن أتقدم بالشكر أيضًا لمراعي 

عمى تقديم  ،والشريك المخمص عمى مدار السنوات األربع الماضية 5102الحصري لبرنامج روتا رمضان 
 مة المجتمع."التي تسعى إلى خد والمساندة ألنشطة روتا الرمضانيةدعم ال

 -انتهى-

 لمزيد من المعمومات واالستفسارات حول المقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ



06400750471جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 نبذة عن روتا

بالدوحة،  5112الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر إن مؤسسة أيادي 
قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية 

مرحمتيو االبتدائية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال ب
والثانوية، وتشجيع إرساء العلقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 
المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار 

 اك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدر 

  لمحصول عمى المزيد من المعمومات حول مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن 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 خلل إطلق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0002تأس ست مؤسسة قطر سنة 
   ، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.ثاني
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تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خلل 
إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب 
الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 
ر  استخلص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 

 .باشرة لممجتمعوتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات الم

 

 

 

 

 


