
 
 

 بحضور ورعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني
  لجمع التبرعات لتعميم األطفال نساءغبقة الأيادي الخير نحو آسيا تستضيف 

ألف لاير قطري  021البالغ  ر تبرعيمتقد  و  خريجي مركز قطر لمقيادات برابطة رحبغبقة النساء ت
 الالجئين الفمسطينيينو ألطفال اليمن 

 
عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم  ،: عقدت أيادي الخير نحو آسيا )روتا(2102يونيو  01الدوحة، قطر، 

سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل  وحضور برعاية ،تحت عنوان "غبقة الخير" النساءوتنمية المجتمع، غبقة 
عضو  ،عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثانيالشيخة حضور الدكتورة و  ،رئيس مجمس إدارة مؤسسة روتا ،ثاني

 رمضان روتا كجزء من برنامج ،2102يونيو  22الموافق  ،يوم األربعاء الماضي مجمس إدارة مؤسسة روتا،
نيين الذين يعانون لدعم تعميم األطفال اليملجمع التبرعات  ،ةقديممطافئ الدوحة المحطة ب وذلك ،2102
 ،من سيدات المجتمع القطري سيدة 011أكثر من  الغبقة حضرو . الصراع السياسي الدائر حالياً  ويالت
والذي تترأس مجمس إدارتو سعادة الشيخة المياسة  ،رابطة خريجي مركز قطر لمقيادات عضوات عن فضالً 

 .بنت حمد آل ثاني
 

إطالق طاقات القادة الشباب لبناء مجتمعات قوية ر بعوذلك  ،وتدعم مؤسسة روتا أىداف مؤسسة قطر
خالل مبادرتيا الرمضانية لتوعية المواطنين بأىمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع من ومستدامة. وتيدف 

 .2101لتتوافق مع ركائز التنمية االقتصادية واالجتماعية في رؤية قطر الوطنية 

، لدعم قطري ألف لاير 021  لمقيادات، ساىمت الرابطة بمبمغأول مشاركة لرابطة خريجي مركز قطر وفي 
وعات التعميمية ر فضاًل عن عدد من المش ،في مجال تعميم األطفال في اليمننسانية اإلمشروعات "روتا" 

 من ىذا التبرع ألف لاير قطري 21 وقد تم تخصيص مبمغ األخرى في إطار البرامج الوطنية لمؤسسة روتا.



 
 

التي تيدف إلى دعم األطفال من الالجئين الفمسطينيين  ،غانم المفتاح ،روتا لمنوايا الحسنةلدعم حممة سفير 
  في لبنان بمخيم نير البارد.

الضيوف قام صامتًا  اً مزاد الغبقة شممتفقد ، 2102التركي -العام الثقافي القطريبالتنسيق مع برنامج و 
مباشرة إلى جميع العائدات  تعودحيث  ،الثمينةبعض األعمال الفنية لعطاءات مختومة وضع الخاللو ب

 تحدث، الفعاليةوأثناء  .ألف لاير قطري 221 من وجمع المزاد ما يقارب. مشروعات روتا التعميمية باليمن
 لزيادةاآلن باسم روتا  بو قوميحول رحمتو الشخصية والعمل الذي  ،غانم المفتاح ،سفير روتا لمنوايا الحسنة

 في قطر وجميع أنحاء آسيا. التي تقوم بيا روتا حالياً  مةالوعي وجمع األموال لممشاريع القي  
 

وأعضاء مركز  ،جمع العديد من أىم سيدات األعمال في قطرت أن "غبقة الخير"واستطاعت روتا من خالل 
ألطفال الذين يعانون اتعميم المتعمقة بلدعم االحتياجات الطارئة  ،وخيرة نساء المجتمع القطري ،سيدات قطر

 شاركت يالت ،لجين عمران، سفيرة روتا لمنوايا الحسنةفي الغبقة  وقد أطمتمن الكوارث والنزوح في اليمن. 
 لى اندونيسيا مع روتا.إرحمة في  مؤخراً 

 
مثل  ستضافتيا ليذا الحدث، تقوم روتا أيضًا بالعديد من األنشطة الرمضانية الخيرية األخرىاإلضافة الوب

 ،روتا متطوعي بمساعدة ذلكو  ،تقديم االحتياجات التموينيةو  ،ومشاريع ترميم المدارس ،لإفطارات العما
 المحتاجينمن مواصمة أعماليا ومساعدة  روتا حتى تتمكن ،التي قدميا كل محب لعمل الخير والتبرعات

 خالل شير رمضان.
 

إدارة مؤسسة  فالح بن ناصر آل ثاني، عضو مجمسالدكتورة عائشة بنت الشيخة  ألقتوخالل األمسية، 
نتشرف بالدعوة التي أطمقتيا سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني لغبقة فيو: " وردخطابًا مميزًا روتا، 

. الذين يحصدون ثمار حروب لم يقترفوا أي ذنب حتى يجنوىاالنساء من أجل دعم تعميم األطفال اليمنيين 
طفل يمني تسربوا من التعميم جراء الصراعات السياسية التي  يجل دعم أكثر من مميونإننا ىنا اليوم من أ



 
 

قضت عمى آماليم وأحالميم. وأود أن أشكر كل من تبرع ليؤالء األطفال لدعم مستقبميم الذي فقد مالمحو 
 في خضم ىذه األحداث العصيبة."

ىذه الشراكة مع روتا مع التوجو  تتماشى: "قائالً  رابطة خريجي مركز قطر لمقيادات ق فريقعم   ،ومن جانبو
السامي لقيادتنا الحكيمة في مجال العمل االنساني، بيدف تحقيق الواجب المتأصل في عقيدتنا، عبر مساندة 

، كما تشمل حوالواألالمتضررين والمحتاجين لمدعم في الدول العربية واالسالمية، بحسب الظروف خواننا إ
 مج تعميم المغة العربية لفئة العمالة في دولة قطر."المبادرة دعم برنا

 -انتهى-

 

 لمزيد من المعمومات واالستفسارات حول المقاءات الصحفية، يرجى التواصل مع:
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 0097433621460جوال: 

  Mostafa.talaat@grayling.comبريد إلكتروني: 
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بالدوحة،  2112إن مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا )روتا( ىي منظمة غير ربحية بدأ العمل بيا في ديسمبر 
قطر، عمى يد صاحبة السعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل ثاني. نظرًا لعمل روتا تحت رعاية 

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

صول الشباب والصغار وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين ح ،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 

 ؤسسة قطرنبذة عن م

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 

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  ريمٍة من صاحب السمو األمير الوالدبمبادرٍة ك 0992تأس ست مؤسسة قطر سنة 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق  رات والسموكيات الضرورية القتصاد مبنيالميا

http://www.reachouttoasia.org/
http://www.reachouttoasia.org/


 
 

ر  استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو 
 .الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع وتعزيز

 مركز قطر لمقيادات: نبذة عن 

البالد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير حضرة تأسس مركز قطر لمقيادات بمبادرة كريمة ل
وقد تأسس مركز قطر لمقيادات ، سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني  مجمس برئاسة، حفظو اهلل المفدى

ورؤية قطر  تدعم تحقيق األىداف التنموية لدولة قطر ،ليكون بمثابة منصة وطنية لمتميز في مجال القيادة
ن . وقد أعمنت مؤخرًا سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجمس إدارة المركز ع2101الوطنية 

تأسيس رابطة خريجي مركز قطر لمقيادات ليستمروا عمى تواصل فيما بينيم من أجل دعم أىداف قطر 
 التنموية. 

 

 

 

 

 


