
 
 

 في رحالت روتا التطوعية والتعميمية من خالل مشاركتها 

 منوايا الحسنةعمران تنضم إلى ركب روتا لسفراء لاإلعالمية لجين 

 

سفراء النوايا  اإلعالمية البارزة لجين عمران إلى ركب نضمتا :5102مارس 4، األربعاء الدوحة، قطر
في  ة المجتمع،مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمي، عضو )روتا( مؤسسة أيادي الخير نحو آسيال الحسنة

نظرًا لجيودىا اإلنسانية  لجين عمران المميزة مطمع شير فبراير الجاري. وقد وقع اختيار روتا عمى اإلعالمية
باإلضافة إلى حماسيا المعيود في قيادة الحمالت اإلنسانية من  الالجئين السوريين، األطفال من دعم في

في  المنكوبين في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعيةاألطفال ة عن أجل رفع المعانا
المتضررين من جراء  مساعدةإلى وىو ما يتفق مع رسالة مؤسسة روتا التي تسعى  ،الصومال وشمال كينيا
 الكوارث الطبيعية.و الحروب والصراعات 

خالل المبادرات لبناء مجتمعات متماسكة، تقوم عمى أساس متين، من روتا  تعملوكعضو بمؤسسة قطر، 
بما يعود بالنفع عمى المجتمع المحمي واإلقميمي  ،خاصة األطفالو  ،بتنمية المجتمع اً التي تولي اىتمام

 ويدعم توجو مؤسسة قطر نحو بناء مجتمع متطور يقدم سبل الرعاية لمجميع. ،والدولي

 السيدة لجين عمران روتا في عدد من المحافل اإلقميمية والدولية ستمثلمؤسسة روتا، وكسفيرة لمنوايا الحسنة ل
التعميمية في الدول اآلسيوية والعربية  التطوعيةفضاًل عن مرافقة متطوعييا إلى عدد من الرحالت  ،التعميمية

 شاركتحيث  ،إلى إندونيسياأولى رحالتيا برفقة متطوعي روتا  وقد كانت التي تمتد أيادي روتا إلييا بالخير.
 من األطفال. لممستفيدينبتقديميا  قاموا التي والتعميمية المتطوعين في جميع األنشطة التطوعية

يقول السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسة روتا: "تتشرف روتا بإنضمام اإلعالمية  ،وفي ىذا الصدد
والمعروف عنيا حبيا لألعمال الخيرية ومشاركتيا في  ،البارزة لجين عمران إلى سفراء روتا لمنوايا الحسنة



 
 

مختمف أنحاء العالم. الحمالت اإلنسانية الداعمة لألطفال السوريين وغيرىم من األطفال المتضررين في 
روتا جاىدة لتضافر الجيود والتعاون مع كل من يدعم رسالتيا اإلنسانية التي نأمل من خالليا رفع  وتسعى

ه طفل أستشعر دفء شفا عمىالمعاناة عن ىؤالء األطفال من خالل التعميم. فما أروع أن ترى بسمة أمل 
  "شمس العمم برغم ظممة الجيل ووحشة المعاناة واأللم.

إال أن  ،بالرغم من أن العالم مميء بالمعاناة والصراعات والحروبتقول السيدة لجين عمران: " ،ومن جانبيا
حداثو ىناك رغبة كبيرة بداخمي في التغيير،   ،تأثير إيجابي في حياة اآلخرين، وتحويميا لألفضل إن أمكن ا 

جواز سفر  ألنو ،األىم نحو تغيير المجتمعوكون التعميم ىو الخطوة  .في حياة الجميع كونو يؤثر إيجاباً 
 عمل عمى نشره."نال بد أن ف،  لمستقبل أفضل

الراحل نيمسون مانديال خالل رحمة نضالو الطويمة "التعمم ىو السالح األقوى الذي يمكننا قال وتستطرد قائمة: "
وأن  ،الخير نحو آسيا أتشرف اليوم بأن أنضم إلى أيادي ،إستخدامو في تغيير العالم". من ىذا المنطمق

بد أن نمنح ىذا األمل  وألننا نرى األمل في كل مكان، فال .أرافقيم في رحالتيم لتحقيق ىدف مشترك
ألطفال منعتيم ظروف الحياة من تأمين سالح المستقبل، عمى  ،وهلل الحمد ،والفرصة التي حصمنا عمييا نحن

 متعمم."و واع حياة أفضل، ومستقبل زاىر عمى يد جيل لأمل أن نؤسس 

كانت ضمن الحضور الذي ضم لفيف من أبرز الشخصيات العربية  والجدير بالذكر أن لجين عمران
حضرة صاحب الكريمة لرعاية الالذي أقيم تحت  ،شاركت في حفل عشاء روتا الخيري الخامس التي والعالمية

المفدى، وبقيادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميفة آل  البالدتميم بن حمد آل ثاني، أمير الشيخ سمو ال
مميون دوالر أمريكي تم تخصيصيا لدعم  12ع ما يفوق ثاني، رئيس مجمس إدارة مؤسسة روتا، والذي جم

 مشروعات روتا التعميمية في نيبال وفمسطين وباكستان وتونس.

-انتهى-  
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 نبذة عن روتا

بالدوحة،  1994إن 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 
مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، فإنيا تمتزم بتوفير التعميم عمى مستوى عال بمرحمتيو االبتدائية 

وخمق بيئة تعميمية آمنة والعمل عمى استمرار التعميم في والثانوية، وتشجيع إرساء العالقات بين المجتمعات، 
المناطق المنكوبة في أنحاء آسيا وفي جميع أنحاء العالم. وتسعى روتا إلى تأمين حصول الشباب والصغار 

 عمى التعميم الذي يحتاجونو ليتمكنوا من إدراك إمكاناتيم ويساىموا في تطوير مجتمعاتيم.

  www.reachouttoasia.org سسة أيادي الخير نحو آسيا ُيرجى زيارة:لمزيد من المعمومات حول مؤ 

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

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  من صاحب السمو األمير الوالد بمبادرة كريمة 2004سسة قطر سنة تأّسست مؤ 
   ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

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

وجيا عن طريق عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنول سموكيات الضرورية القتصاد مبنيالميارات وال
ر مؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطو استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم ال

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 

 

 

 

  


