
 
 

 " المجحمع خدمة في سنوات 01" شعار جحث

 التطىعي رمضانيال برنامجها تطلق وتار

 

 عنلإلعالن  اصحفيً مؤتمًرا  ، أمس،"روتا"مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا عقدت : 6102مايو  23 الدوحة، قطر،

خالل تحدث و  .سنوات في خدمة المجتمع" 01تحت شعار " تنظمووالذي ، يذا العاملالرمضاني  برنامجياإطالق 

كيمي،  ستيفنوالسيد  ؛)روتا) آسيا نحو الخير أيادي لمؤسسة باإلنابة التنفيذي المدير النعمة، محمد السيدالمؤتمر 

 عمىلمعام الخامس  يمضانالر الراعي الحصري لبرنامج روتا ، رئيس ومدير عام شركة أوكسيدنتال لمبترول قطر

  التوالي.

تنمية قيم ل ،مييا مجموعة من المتطوعينيشرف ع التي ،الرمضانيةسمسمة متنوعة من الفعاليات والبرامج وتنظم روتا 

يا الرمضاني الذي تقدمو لمعام العاشر عمى برنامجوتعزيزىا، في إطار المجتمع القطري  في التطوع لدى الشباب

 التوالي. 

 ، ومستشفى حمددار اإلنماء االجتماعيمثل  ،المحميين عدد من شركائياالمشروع بالتعاون مع ا ذى المؤسسةتنفذ و 

متطوعو  نظمسي. و ؛ لضمان تحقيق البرنامج ألكبر قدر من النجاحفي قطرالبنغالية ، ومركز التوحد، والمدرسة العام

لممقيمين في أخرى إفطار مأدبة إلى جانب  ،القطرية لرعاية المسنين )إحسان(مؤسسة ال في دار اخاصً  اإفطارً روتا 

بالتنسيق مع المسؤولين في بمديات ، روتا فعاليات مماثمةتنفذ كما  .الرميمة لمستشفى التابع السكنية الرعاية مرفق

في مواقع العمل  دد من العمالعمى عاإلفطار توزيع وجبات و  ،إفطار جماعيتنظيم الشمال والخور، فضاًل عن 

 المختمفة.



 
 

يأتي ": ؛)روتا) آسيا نحو الخير أيادي لمؤسسة باإلنابة التنفيذي لمديرا، النعمة محمدالسيد بيذه المناسبة، قال و 

مع  المتطوعةالفرق ستتواصل جميع ، حيث قطرالحبيب  وطنناإلى رد الجميل في إطار سعينا لالحالي معام ل نامشروع

 يقدمو ىذا الشباب المتطوع منبيدف تحقيق تأثير إيجابي وممموس عمى حياتيم. إن ما  مختمف الفئات المجتمعية

  ."مبعث فخر لنا في روتاُتّعد ، التي المجتمعية والخدمة التطوع قيمالنموذج األمثل والترجمة األفضل ليطرح خدمات 

 قطر أوكسيشركة  تتشرف"قطر: كيمي، رئيس ومدير عام شركة أوكسيدنتال لمبترول  ستيفنلسيد قال ا ،من جانبو

تعمل و  لمشركة. جتماعيةاال المسؤولية برنامج من اميمً  اجزءً ألنو يمثل  ؛رمضان في السنوي روتا مشروع بدعم

و موظفشارك  حيث الباىرة، األىداف من كثيرال تحقيق ياخالل شيدنا ،سنوات خمس منذ المشروع ىذا عمى أوكسي

 التطوعي". البرنامجالشركة بفعالية في ىذا 

 عمى روتا نينئنحن و  .لممجتمع وضرورية يمةم خدمات لتقديم جيودىم نو المتطوع يوحد أن رائع ألمر "إنو: أضافو 

 رمضان شير في التي تقدميا لمساىماتا خالل من المنطقة أنحاء جميع في بدو جمًياي الذي التطوعي، لعملبا شغفيا

 ."المبارك

القدرات البشرية، حيث تسعى روتا، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، بأىمية تنمية مؤسسة وتؤمن 

 من خالل مبادرتيا الرمضانية إلى زيادة الوعي بقيمة التطوع وأىمية المشاركة في تنمية المجتمع.

مطمع الشير  6102 لعام التطوع في مشروعيا الرمضاني فتحت باب كانت قدمؤسسة الأن  اإلشارة إلىجدر تو 

حضور عدد كبير من  متطوعي المشروعلتسجيل  روتا. وشيدت الفعالية التي نظمتيا من خالل شبكة "تم"الجاري 

م طمبات يقدتفي قطر  نوالمقيمي لممواطنينكما يمكن . في فعاليات المشروعوالمشاركة ع الشباب الراغبين في التطو 

 شبكة "تم" لممتطوعين في قطر.  أسرة إلىواالنضمام ، www.tamm.qa: اإللكترونيالتطوع من خالل زيارة الموقع 

 -انتهى-

http://www.tamm.qa/


 
 

 

 نبذة عن روتا

مبر تتميز مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( بأنيا منظمة غير ربحية دشنتيا سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني في شير ديس

تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "روتا"  6112

اطق المنكوبة في بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في المن

حاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا أنحاء آسيا وفي جميع أن

 في تطوير مجتمعاتيم.

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

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

تصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اق

بمبادرٍة كريمٍة من صاحب  0992والعالم بأكممو. تأّسست مؤسسة قطر سنة معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر 

 .الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا السمو األمير الوالد

ة المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمي

بتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم اال

سية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األسا

 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

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

 نبذة عن شركة أوكسيدنتال قطرلمبترول المحدودة )أوكسي(

(. أوكسي شركة عالمية رائدًة في مجال التنقيب NYSE:OXY) لمبترولشركة أوكسيدنتال لمبترول قطر المحدودة  فرع تممكو بالكامل شركة أوكسيدنتال 

نتاجيما عن النفط والغاز  .الواليات المتحدة بناًء عمى رسممة السوقفي  شركات النفط والغاز وواحدة من أكبر  ،وا 

حيللللث تشللللارك فللللي ثالثللللة مشللللاريع: عللللد الشللللرقي القبللللة ، وتحتللللل أوكسلللليدنتال المرتبللللة الثانيللللة فللللي ترتيللللب الشللللركات المنتجللللة لمبتللللرول فللللي دولللللة قطللللر

يلللزود أسلللواق اإلملللارات العربيلللة المتحلللدة  واللللذي ،الشلللمالية، العلللد الشلللرقي القبلللة الجنوبيلللة، وحقلللل الريلللان. كملللا أنيلللا شلللريك فلللي مشلللروع دولفلللين لمطاقلللة

 وعمان بالغاز الطبيعي الذي يتم انتاجو ومعالجتو في دولة قطر في مدينة راس لفان.

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

