
 
 

 المدارس من روتا في رمضان يرسم السعادة على وجوه الطالب ترميمبرنامج 
 لذلك بحاجةأيادي الخير نحو آسيا تدعم فرص الحصول على التعليم لمن هم 

 
 

، وبرعاية حصرية من شركة 5102كجزء من مشروع روتا رمضان  :5102يوليو  22الدوحة، قطر، 
اوكسيدنتال بتروليوم قطر، قامت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم 

 ،"التعميم لمجميع" في أبو ىامور، الدوحةإعادة ترميم مدرسة ب ،وتنمية المجتمع، وبالتعاون مع المتطوعين
 فصول الدراسية لمتالميذ.تحسين الو 
 

طالقيا، ليكون عضوًا فاعاًل ومبتكرًا  وتؤمن روتا برسالة مؤسسة قطر التي تسعى إلى تنمية قدرات اإلنسان وا 
في المجتمع. وتيدف المبادرة في شير رمضان لتوعية المواطنين بأىمية وقيمة العمل التطوعي وخدمة 

 .5101البشرية واالجتماعية في رؤية قطر الوطنية المجتمع الذي يتماشى مع ركائز التنمية 
 
، وذلك من خالل توفير ةودوليًا عام ة،تمكين المجتمعات المحمية، في قطر خاصفي ميمة روتا تتمثل و 

من متطوعي روتا  011الحاجة إليو. وقام أكثر من  فرص الحصول عمى التعميم الجيد لمن ىم في أمس  
 وطالء الجدران، ،المدرسة ، والتي شممت تنظيف"التعميم لمجميع"بالعمل لمدة ستة أيام عمى ترميم مدرسة 

ىذه المدرسة كجزء عمى روتا  اختياروقد وقع لتجديد أربعة فصول دراسية.  المدرسي وتجميع وتركيب األثاث
قامت أيضًا بالتبرع وتقديم عدد سبق أن لمساعدة المجتمع المحمي، حيث  5102ن من مشروع روتا رمضا

 .فضاًل عن ترميميا في ذات العام ،5102في عام  ليذه المدرسة من أجيزة الكمبيوتر
وقال السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة روتا: "إن الفصول الدراسية ىي مركز تعميم الطفل، 

ن آمن ونظيف ومجيز لمتعمم، فال يمكن أن نتوقع من األطفال االستفادة من وقتيم في ودون وجود مكا
ترميم المدرسة ىو مجرد واحد من مشاريع روتا المحمية من أجل ضمان أفضل مستويات التعميم و المدرسة. 



 
 

 ،متعمموجود جيل بأعضاء منتجين في مجتمعنا. و  يسمح ليم بالتفوق واالبداع وأن يصبحوا مما ،لألطفال
بجعل االقتصاد قائمًا عمى المعرفة وأكثر  5101فإننا نمشي بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 

 ".ازدىاراً 
 

: "نحن ممتنون لمغاية لروتا وفريقيا من المتطوعين "التعميم لمجميع"وقالت السيدة أوسما باراتشا، مديرة مدرسة 
حياءوقتيم ل كر سواالذين  فصولنا الدراسية. بمساعدتيم لنا، يمكننا اآلن أن نقدم ألطفالنا التعميم الذي  تجديد وا 

سيستمتع األطفال فيو  اً أن مدرستنا تعتبر مكانًا مناسببيمكنني القول اآلن و يستحقونو والذي نسعى إليو. 
 ".أفضلعقوليم بشكل و وينم  

 
مثل توزيع المواد  ،األنشطة والفعاليات الخيريةالعديد من في األسابيع القميمة الماضية بتنظيم قامت روتا و 

 ومشاركتيم اإلفطار ،من ذوي الميارات البسيطة معمالل تجييز موائد إفطارو  ،المتعففةالغذائية لألسر 
ممكنًا، ىو الرعاية  5102والقرنقعوه مع األطفال في المستشفيات المختمفة. وما جعل مشروع روتا رمضان 

، في اوكسيدنتال بتروليوم قطر، والدعم الذي ال يقدر بثمن من المتطوعين أنفسيم المالية السخية من شركة
 مساىمتيم المستمرة لممجتمع القطري. سياق

 
 

 -انتهى-

 لمزيد من المعلومات واالستفسارات حول اللقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:

 ياسمين شحاتة

 غرايمينغ



 
 

06200750271جوال:   

 Yasmin.Shehata@grayling.comبريد إلكتروني: 

 

 نبذة عن روتا

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

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية 
والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في 

وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار  المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا
 عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

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

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطر

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

  بأكممو. دولة قطر والعالم
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الشيخ حمد بن خميفة آل  من صاحب السمو األمير الوالد بمبادرة كريمة 0002س ست مؤسسة قطر سنة تأ
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق  رات والسموكيات الضرورية القتصاد مبني  الميا
ر  استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 


