
 

 أعمى القمم في قارات العالم أول قطري يتسمق

 "روتا" إلى آفاٍق سامية  يحملمحمد بن عبد اهلل آل ثاني 

سفير النوايا الحسنة لمؤسسة أيادى الخير نحو آسيا  نجح الشيخ محمد بن عبداهلل آل ثاني،: 6102يونيو  25الدوحة، قطر، 

. وسجل الشيخ محمد، الكبير قطري يحقق ىذا اإلنجاز لم السبع، ليكون أو في قارات العالالجبمية القمم أعمى  تسمقفي  )روتا(،

أحد أبرز المغامرين الشبان في المنطقة ومتسّمق الجبال المعروف، اسمو بحروف من نور في سجالت األرقام القياسية، حيث 

 .، عمى مر التاريخالسبع تحدي القمماجتياز عمى مستوى العالم ممن تمكنوا من  اشخصً  053من بين نحو بات واحًدا 

أمريكا  في قارةآالسكا بوالية دينالي جبل الوصول إلى قمة في  ا،مؤخرً الشيخ محمد آل ثاني، ويأتي ىذا اإلنجاز عقب نجاح 

عمم الورفع  ،القمةإلى وصول الن من ، وتمك  6390مايو شير  خالل، حيث بدأ رحمتو امترً  0913 والتي يبمغ ارتفاعيا، الشمالية

 في الثالث من شير يونيو الجاري. عمييا  يطر قال

، وسط ايومً  62ومّثل الوصول إلى قمة دينالي باآلسكا، أحد أبرز التحديات في مسيرة آل ثاني، حيث استغرقت ىذه الرحمة 

وبعد أيام  في الساعة. اكيمو مترً  23إلى تيا وصمت سرعوالتي  والرياح المقترنة بيا،أحوال جوية سيئة لمغاية بسبب العواصف 

الشيخ محمد  نجح، إلى القمة واإلصرار عمى الوصول طويمة من مواجية التحديات والصعوبات، والصبر عمى الظروف الجوية،

 إنياء تحدي القمم السبع. بحممو تحقيق  فيآل ثاني 

لى جانب التحديات التي حفمت بي والية ائرة من اإلمارات إلى االنتقال بالط ى الواليةالوصول إل تطمبآالسكا، إلى رحمة ال اوا 

أربع ساعات  في رحمة استغرقتوبعدىا االنتقال بالحافمة  ،آالسكابوالية إلى مدينة أنكورج جًوا  السفر، ومن ثم األمريكيةسياتل 

 .اصةخطائرة  باستخدام لوصول إلى معسكر التسّمققبل اإلى جبل دينالي، المدن التي تعتبر أقرب  ،لموصول إلى مدينة تالكيتنا

القمة  ،عمى مستوى العالم، الوصول إلى قمة جبل إيفرست افريدً  اوتضمن تحدي القمم السبعة، الذي يشكل االنتياء منو إنجازً 

، أكوانكاجوا في األرجنتين بأمريكا الجنوبيةجبل وقمة  ؛فوق سطح األرض امترً  2282 تبمغ ارتفاعياالتي و األعمى في آسيا 



 

التي يبمغ نجارو في أفريقيا يكممجبل وقمة  ؛(متراً  0913) دينالي في آالسكا بأمريكا الشماليةجبل ة وقم ا؛مترً  0106وارتفاعيا 

 ا؛مترً  8214التي يبمغ ارتفاعيا مترًا(، وقمة فينسون في أنتاركتيكا  5086إلبروس في أوروبا )جبل وقمة  ا؛مترً  5215ارتفاعيا 

 مترًا(. 6662وقمة كوسيياسكو في أستراليا )

 
في القارات السبع. لقد جبمية : "أنا فخور برفع عمم قطر فوق أعمى سبع قمم عمى ىذا اإلنجاز فقال الشيخ محمد آل ثانيمق وع

آالف الساعات من التدريب والجيد والعمل الشاق، وتعرضت، مثل غيري من المغامرين اليدف ذلك تحقيق في سبيل  مضيتأ

 ".العناءىدف الوصول إلى ىذه القمم يستحق  بموغكن النجاح في مكثير من المخاطر والصعوبات، وللالشباب، 

 
ألنفسنا، وأن نعمل عمى تحقيقيا والوصول إلييا، رغم كل التحديات، ألن األشياء  اأىدافً  ا"يجب عمينا أن نضع دائمً  وأضاف:

 .اليوم اتحياًل باألمس يصبح ممكنً فإن ما كان مس ،ومع الجيد واإلصرار والعمل المتواصل .الجميمة في الحياة ال تأتي بسيولة

 وأنا سعيد بتحقيق ىذا اإلنجاز لدولة قطر وألصدقائي المغامرين في كل مكان". 

نحن، في مؤسسة "محمد آل ثاني فقال: مشيخ ل، بالتينئة روتامؤسسة ل باألنابة المدير التنفيذي ،النعمة جاسم محمدوتقدم السيد 

إلى قمم وآفاق جديدة، ونشر رسالتيا  "روتا"حمل معو  جاز الذي حققو الشيخ محمد، والذيباإلنعتزاز االفخر و روتا، نشعر بال

عمى نطاق أوسع، إلى العالم و  عمى نطاق ضيق، في مجتمعو إلحداث الفارقالفرصة  يمتمككل فرد في أن  المتمثمةورؤيتيا 

  تحقيق األىداف التعميمية".في استخدام الرياضة جانب 

إلى  رسالة المؤسسةمحمد، سفير روتا لمنوايا الحسنة، نشر الشيخ ا، حيث إلنجاز ال يمكن أن ينسى أبدً ذا ا"إن ى: وأضاف

لى األبد". المجميع.. اليوم وغدً  "التعميم ىادومفا ،العالم أجمع  وا 

إطالق قدرات مؤسسة التي تيدف إلى ال، إلى تحقيق رسالة لمتربية والعموم وتنمية المجتمع وتسعى روتا، أعضاء مؤسسة قطر

من الرياضة منصة لتحقيق ذلك من خالل برامجيا مؤسسة روتا وتتخذ تيا. وتنمي اإلنسان من خالل دعم الميارات اإلنسانية



 

إلعادة تأىيل الشباب واألطفال في المناطق المتضررة من جراء الحروب واالضطرابات السياسية الرامية التعميمية والرياضية 

 والكوارث الطبيعية. 

، عندما وصل في السابع 6331عام  خاللالعالم الجبمية في قمم التسّمق أعمى في وبدأت مسيرة الشيخ محمد آل ثاني 

، والذي يتخذه امترً  5008والعشرين من أكتوبر من ذلك العام مع مجموعة من أصدقائو إلى معسكر قاعدة إيفرست عمى ارتفاع 

لوصوليم إلى أعمى قمة في العالم، ومن ىناك أخذ عمى عاتقو القيام بتحدي  االمغامرون القادمون من مختمف الدول منطمقً 

 القمم السبع.  

عام فبراير الخامس والعشرين من  في أفريقياقمة جبمية بقارة أعمى  ،جارونعمم قطر عمى قمة كميمفي رفع الشيخ محمد نجح و 

وصل إلى ، ومن ثم 6399 عام ديسمبر مس والعشرين من الخا أنتاركتيكا فيقارة أعقبيا الوصول إلى قمة فينسون بو ، 6393

، وبعدىا وصل إلى القمة الرابعة في التحدي، وىي 6396 عام أغسطس الثامن والعشرين منأوروبا في قارة إلبروس بجبل قمة 

 ريكا الجنوبية فيأمقارة أكوانكاجوا بجبل ، وأعقبيا بقمة 6396 عام أكتوبر الحادي عشر منستراليا في إكوسيياسكو بجبل قمة 

 .6390 عام ينايرالخامس من 

 
 في إيفرستجبل وصولو إلى قمة ب ن الشيخ محمد آل ثاني من تحقيق اإلنجاز األىم واجتياز التحدي األصعب في مسيرتووتمك  

جبل مة قأمامو القمة السابعة المتمثمة في  ىبقتست قمم، وتفي تسمق بذلك  نجح، لي6390 عام مايوالثاني والعشرين من 

 يونيو الجاري.الثالث من شير  والتي وصميا في ،أمريكا الشماليةقارة اآلسكا في والية دينالي ب

د من الدول التي تقع فييا ىذا يعدالفي القارات السبع، سافر الشيخ محمد إلى  الجبميةالقمم أعمى ولتحقيق إنجاز الوصول إلى 

ال، وروسيا، والواليات بستراليا، ونياموصول إلييا، وشممت ىذه الدول تنزانيا، و القمم، فيما احتاج بعضيا إلى اجتياز عدة دول ل

تحت  03إلى فييا التعرض لظروف مناخية قاسية، تصل درجات الحرارة  فضاًل عنالمتحدة، واألرجنتين، والقطب الجنوبي، 

 الصفر. 



 

  .moealthani@, أو عمى تويتر وانستاجرام www.moealthani.comيمكن متابعة مغامراتو عبر موقعو 

 – انتهى -

 نبذة عن روتا

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

وتا" تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية بمدينة الدوحة، قطر. ونظرًا لعمل "ر  6335ثاني في شير ديسمبر 

المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، 

يع أنحاء العالم. وتسعى وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جم

"روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير 

 مجتمعاتيم.

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

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

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

الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 9115تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

ع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتم
يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد 

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

 .لممجتمع

http://www.moealthani.com/
http://www.reachouttoasia.org/


 

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