
 
 

 برعاية وحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني 

 الالجئين السوريين مساعدةل لاير مليون 1,5روتا تجمع غبقة 

 

 0,5في جمع أكثر من  "روتا" مؤسسة أيادي الخير نحو آسيانجحت  :6102يونيو  27الدوحة، قطر، 
برعاية وحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل مؤخًرا، خالل غبقة رمضانية نظمتيا  ،لاير قطري مميون

وسيخصص ريع ىذه الغبقة  .بالتعاون مع رابطة سيدات األعمال القطرياتثاني، رئيس مجمس اإلدارة، و 
 لتمويل مشاريع لصالح الالجئين السوريين في لبنان. 

نخبة من سيدات األعمال في قطر والمنطقة، وقد  ت في متحف الفن اإلسالمي،ُعقد في الغبقة، التيشاركت 
اجتمعت ىؤالء السيدات من أجل تسميط الضوء عمى المأساة اإلنسانية التي يعاني منيا الالجئون السوريون 

 الذين يقيمون حالًيا في لبنان. 

في الماضي سحور مأدبات  تنظيمروتا، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، مؤسسة وسبق ل
إلى  ةالسحور الرمضانيمأدبة  ت، تحول6105مشاريعيا المختمفة. وفي عام  لتمويلجمع التبرعات بيدف 

 مناسبة لمسيدات فقط، وذلك تحت عنوان "غبقة روتا لمسيدات". 

ف قائمة: "لقد وفرت ىذه الفعالية لي فرصة رائعة لمتعرّ  جواىر الكواريعمال وفي ىذا الصدد، عّمقت سيدة األ
منصة مالئمة لمناقشة التحديات اإلنسانية  اميتمات باألعمال الخيرية، فضاًل عن كونيأخريات عمى سيدات 

 في المنطقة. وأنا أتشرف بأن أظير دعمي لمعمل الرائع الذي تقوم بو روتا في المنطقة وفي أماكن أخرى".



 
 

وشيد الحفل مزاًدا صامًتا عمى مجوىرات نادرة وأعمال فنية، عاد ريعو لمشروعات أيادي الخير نحو آسيا، 
خّمد الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس روتا، وسمط الضوء عمى إنجازاتيا خالل فضاًل عن عرض شريط فيديو 

 العقد الماضي. 

المتبرعة مريم أبل: "أنا في غاية السعادة ليذه الفرصة التي سمحت لي بمساعدة الالجئين السوريين في  وقالت
داث فارق والتوعية بمآسي لبنان، فضاًل عن التواصل مع سيدات يشاركنني االىتمامات ذاتيا ويمتزمن بإح

 ماليين الالجئين".

روتا: "إنو لمن دواعي سروري أن أكون أحد  يمتطوعوىي إحدى منيرة آل ثاني،  ةالسيد ت، قالامن جيتي
جدول أعمال أىم األنشطة عمى  أحدالتي ُتعد و  ،أعضاء فريق التنظيم الذي ساىم في إنجاح ىذه الفعالية

ما يساىم بشكل كبير في تحسين وىو لسيدات، اخالل غبقة  ، كل عام،كبيرةمبالغ المؤسسة تجمع و روتا. 
  ظروف حياة أشخاص يتأثرون بأحداث ال قدرة ليم عمى تغييرىا".

قائمة: "مرة أخرى،  بالغبقةالسيدة مريم البشري، مدير التسويق والفعاليات وجمع التبرعات في روتا، وأشادت 
مرموقة  مناسبةالسيدات نجاًحا كبيًرا وتستقطب حضوًرا قياسًيا. إنو لشرف كبير فعاًل أن ننظم  تحرز غبقة

ضيفاتنا المحترمات عمى تبرعاتين قطاعات متنوعة. ونحن في غاية الشكر ل فيتجمع سيدات أعمال بارزات 
ي إحداث فارق في حياة كثيًرا ف مميون لاير، 0,5، والبالغ ي تم جمعوذال مبمغال ساعدناي، حيث سالسخية

 الالجئين السوريين في لبنان".

باقة من الفعاليات المختمفة، عمى غرار لروتا  تنظيمالفضيل يشيد  شير رمضانوتجدر اإِلشارة إلى أن 
 حصيمةمن وذلك ، من األعمال الخيرية اليادفة عمال، وتوزيع المواد الغذائية، وغيرىاماإلفطار لمأدبات 

 .المؤسسةمجيود المضنية التي يبذليا متطوعو ل ، ونتيجةجمعياتالتبرعات التي 
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 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

ونظرًا لعمل "روتا" تحت رعاية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمدينة الدوحة، قطر.  6115

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

يم ويساىموا اء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى "روتا" إلى تأمين حصول الشباب والصغار عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتأنح

 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
  ة قطر والعالم بأكممو.معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دول
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الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 0995تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم،
كار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنّي عمى المعرفة. كما تدعم االبت

ألساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية ا
 .الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع
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