
 
 

 

 

 

 بيان صحافي
 للنشر الفوري

 

 جحدًاث زوجا الشبابيت لخدمت اإلاجخمع"" في ئطاز مشسوع

 بسهامج الخدزيب على مهازاث القيادة  عقدثزوجا 
 
 

 جمنين الشباب وئطالق قدزاتهم عبر مشسوع حيىي 
 

اإلانظمت  ، )زوجا(آطيا أًادي الخير هحى  مإطظت عقدث :4141 ديسمبر 41  :قطر – الدوحة

 جدزيبيا لخنميت مهازاث القيادة لدي الشباب في ئطاز مشسوع ،غير السبحيت والاجخماعيت الخعليميت
ً
 بسهامجا

. وحظعى زوجا اإلااض يمن شهس هىفمبر  62وحتى  62في الفترة من  "جحدًاث زوجا الشبابيت لخدمت اإلاجخمع"،

 والعلىم وجنميت اإلاجخمع التي ح من خالى هرا اإلاشسوع ئلى جحقيق زطالت مإطظت قطس للتربيت
ً
ظعى طعيا

 ئلى جنشئت قادة اإلاظخقبل من خالى ئ
ً
والازجقاء بها على جميع ألاصعدة اإلاحليت   وصقلها طالق قدزاتهمحثيثا

 بالشسالت مع مشيرب العقازيت. البرهامجًقام هرا  .وؤلاقليميت والدوليت

 

مظاعي زوجا ئلى جمنين  ضمن اإلاشسوع اهر ًأحي" :لسوجا،اإلادًس الخنفيري عيس ى اإلاناعيمن جهخه قاى الظيد 

. هحن هدزك أهميت ئعداد الشباب ومظ
ً
اعدتهم في مظازهم اإلانهي، ليهىهىا خير طفساء لدولت قطس مظخقبال

الجيل الحالي من أجل جمثيل قطس في اإلاحافل الدوليت وؤلاقليميت، طىاء من الناحيت اإلاجخمعيت أو في 

ت اإلاحافل . لما ًأحي هرا اإلاشسوع ليدعم ئطتراجيجيت وشازة الشباب والسياضت من خالى والخنمىيت الخيًر

 ."  جمنين الشباب وئطالق وئطدثماز قدزاتهم وجحقيق جطلعاتهم، وهى ما ًمثل اإلاسجنص ؤلاطتراجيجي للىشازة

 

مشيرب العقازيت " نهدف في مشيرب  وقاى اإلاهندض عبدهللا حظن اإلاحشادي السئيع الخنفيري لشسلت

التى حعمل على اإلاظاعدة في  ‘أًادي الخير هحى آطيا’مإطظت العقازيت ئالى ئقامت شسالت مع جهاث مثل  

طاقت شباب هرا الىطن وذلو من خالى بسامج مثل مشسوع " جحدًاث زوجا الشبابيت" حيث  ؤلاطخفادة من



 
 

 

 

زاث الشباب القطسي وحعصيص خبراتهم وصقل مهازاتهم طخلعب هسي أن جطىيس قد‘ مشيرب العقازيت’أهنا في 

 في الازجقاء بقدزاث وئمهاهاث الدولت والىصىى بها ئلى الحد ألاقص ى
ً
 ومحىزيا

ً
 هاما

ً
. لما أهنا جميعها دوزا

هره اإلابادزة لخلبيت الاحخياجاث الحاليت واإلاظخقبليت  عن طخنخج هخطلع ئلى زؤيت ألافهاز اإلابخنسة التي

   إلاجخمعنا"

 

 على  62لى ئ 62شاب وشابت من أبناء قطس في الفئت العمسيت ما بين  54البرهامج جدزيب  اطتهدف
ً
عاما

ويظخمس حتى مازض  6162ت للقيادة خالى مدة شمن اإلاشسوع الري اهطلق من هىفمبر اإلاهازاث السئيظ

مل مجمىعت بالقيام بخقدًم فنسة مشسوع  ذفوملجم جقظيم اإلاشازلين ئلى طذ مجمىعاث، ، حيث 6164

 عن ، جخدم اإلاجخمع القطسي، على أن ًخم جنفيره بعد الحصىى على اإلاىافقاث والخصازيح الالشمت
ً
فضال

ومن زوجا. وطخقدم اإلاشسوعاث  ILLAFTRAINاإلاشازمىن في اإلاشسوع على شهاداث معخمدة من  حصىى 

 .6164اإلاشازلت أثناء مإجمس "ئمباوز" في 

 

زوجا باإلاخابعت الدوزيت للمشازلين أثناء فترة اإلاشسوع، مع جىفير ؤلاطدشازاث اإلاباشسة  قامذ مإطظت

 وجقدًم الدعم الفني وؤلادازي خالى فترة جنفير هره اإلاشازيع. 

وحظتهدف زوجا من خالى هرا اإلاشسوع أن جقىم بصقل مىاهب اإلاشازلين وحعصيص وجطىيس مهازاتهم في 

 عن  القيادة والخىاصل
ً
مع آلاخسين، ئضافت ئلى الدظاب مهازاث ئدازة اإلاشازيع والخدماث اإلاجخمعيت، فضال

 جقدًم فسصت الفىش بحىافص حشجيعيت في نهاًت البرهامج.

 

 -انتهى-
 

 إلاصيد من الخفاصيل والاطخفظازاث الصحفيت

 الرجاء التىاصل مع 

 ياسمين شحاثه

 شركة غرايلينغ للعالقات العامة 

 47166344131جىال:+



 
 

 

 

 yasmin.shehata@grayling.com: بريد الكتروني

 
 نبذة عن روتا

ببنذوحت، قطز عهً َذ  5002يُظًت غُز ربحُت بذأ انعًم بهب فٍ دَسًبز هٍ إٌ يؤسست أَبدٌ انخُز َحى آسُب )روحب( 

نهخزبُت وانعهىو وحًُُت  نعًم روحب ححج رعبَت يؤسست قطز ا  حًذ بٍ خهُفت آل ثبٍَ. َظزصبحبت انسعبدة انشُخت انًُبست بُج 

، فئَهب حهخشو بخىفُز انخعهُى عهً يسخىي عبنٍ بًزحهخُه االبخذائٍ وانثبَىٌ، وحشجُع إرسبء انعالقبث بٍُ انًجخًعبث، انًجخًع

طق انًُكىبت فٍ أَحبء آسُب وفٍ جًُع أَحبء انعبنى. حسعً روحب وخهق بُئت حعهًُُت آيُت وانعًم عهً اسخًزار انخعهُى فٍ انًُب

 َسبهًىا فٍ حطىَز يجخًعبحهى.انصغبر عهً انخعهُى انذٌ َحخبجىَه نُخًكُىا يٍ إدراك إيكبَبحهى ووانشببة حأيٍُ حصىل  إنً
  :نهحصىل عهً انًشَذ يٍ انًعهىيبث حىل يؤسست أَبدٌ انخُز َحى آسُب َُزجً سَبرة

www.reachouttoasia.org 
 

 نبذة عن مؤسست قطز
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون 

  لنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود با

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 5992تأّسست مؤسسة قطر سنة 

   الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يجذب تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على 

المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من 

 .إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات المباشرة للمجتمع
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