
 
 

 

 
 

 الخير بعمل الفضيل الشهر يستقبلون روتا ومتطوع
 رمضان في محتاجة أسرة 022 لمساعدة رمضانية حملة

 
 نحو الخير أيادي مؤسسة متطوعي من متطوع 100 أكثر من قام: 5172 يونيو 71 قطر الدوحة،

 ،والتموينية الغذائية المواد بتغميف المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو ،(روتا) آسيا
والتي رعتيا ، روتا بيا تقوم التي السنوية الرمضانية الحممة ضمن أسرة 511 عمى توزيعيا سيتمالتي 

  .قطر أوكسيدنتال شركة ىذا العام
 

األنشطة التطوعية  من خاللقدرات اإلنسان،  إطالقرسالة مؤسسة قطر التي تسعى إلى وتدعم روتا 
تطوير ميارات المتطوعين  فضاًل عنالمنكوبة، خاصة في مجال التعميم،  لمبمدانمد يد العون و 

 لمواقع. وصقل خبراتيم العممية والحياتية من خالل معايشة حقيقية
 
 شركةالرابعة عمى التوالي بالشراكة مع و  التي تنظميا روتا، التاسعةالسنوية  الحممة ىي ىذهو 

 ،المتطوعين من المئات مشاركةالحمالت  وتشيد .الحممة ليذه الرئيسي الشريك ،قطر أوكسيدنتال



 
 

 رمضان شير خالل المحمي المجتمع دعموذلك ل ممل، أو كمل دون ساعدةمال تقديمب قامواالذين 
 .المبارك

 
 األعداد من نحن نفخر بيذه:" قائالً  روتا، لمؤسسة التنفيذي المدير المناعي، عيسى السيد صّرحو 

برؤية حب التطوع  كما أننا نسعد في دعم المجتمع. وقتو الستثمار دائماً  يسعى الذي الواعي الشباب
 فرصة الكريم رمضان شير ويعد. وأفكارىم وقدراتيم أعمارىم عمى اختالف متطوعينوالمساعدة لم

 ".القطري المجتمع عمى وفوائده التطوعي العمل أىمية عمى خالليا من نشجع ةينثم
 

 أعمم أكن لم قبل، من السعادة بيذه أشعر لم: "اتجربتي عن المتطوعة حصة البدر قالت ،اجيتي ومن
 المساعدة لتقديم ميمة فرصة ىي الحممة يذهف وبالطبع. المجتمع بناء في ودوره التطوع أىمية

. والجنسيات األعمار مختمف من رائعين أشخاص مع العمل إلى ضافةباإل ،المحتاجة معائالتل
 ".روتا مع دائماً  وأتطوع سأشارك

 
 والدقيق الطيي وزيت المعكرونة: وتجييزىا بتغميفيا المتطوعون قام التي الغذائية المواد وتشتمل
األيام المقبمة األسبوع تم توزيعيا خالل سيالتي وغيرىا من المواد التموينية  الحميب ومسحوق والعدس

 .المتعففة سراأل عمى
 
 

 -انتهى-



 
 

 

ذ مً املعلىماث والاسخفساراث حىل اللقاءاث الصحفُت، ًزجى الخىاصل مع:  ملٍش

 مصطفى طلعذ

 غزاًلُىغ

 47977777704جىال: 

ذ إلكترووي:    Mostafa.talaat@grayling.comبٍز

 

 عن روتانبذة 

بالذوحت، قطز، على ًذ  5772إن مؤسست أًادي الخير هحى آسُا )روجا( هي مىظمت غير ربحُت بذأ العمل بها في دٌسمبر 

 لعمل روجا جحذ رعاًت مؤسست قطز للتربُت والعلىم 
ً
صاحبت السعادة الشُخت املُاست بيذ حمذ بً خلُفت آل زاوي. هظزا

الخعلُم على مسخىي عال بمزحلخُه الابخذائُت والثاهىٍت، وحشجُع إرساء العالقاث بين وجىمُت املجخمع، فئنها جلتزم بخىفير 

املجخمعاث، وخلق بِئت حعلُمُت آمىت والعمل على اسخمزار الخعلُم في املىاطق املىكىبت في أهحاء آسُا وفي جمُع أهحاء 

حخاجىهه لُخمكىىا مً إدراك إمكاهاتهم العالم. وحسعى روجا إلى جأمين حصىل الشباب والصغار على الخعلُم الذي ً

ساهمىا في جطىٍز مجخمعاتهم.  َو

ارة: زجى ٍس ًُ ذ مً املعلىماث حىل مؤسست أًادي الخير هحى آسُا    للحصىل على املٍش

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطز
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ىمُت املجخمع مؤسست خاصت غير ربحُت جذعم دولت قطز في مسيرة جحىل اقخصادها مؤسست قطز للتربُت والعلىم وج

  املعخمذ على الكزبىن إلى اقخصاد معزفي مً خالل إطالق قذراث إلاوسان، بما ٌعىد بالىفع على دولت قطز والعالم بألمله.

مٍت مً صاحب السمى ألامير الىالذ 5442جأّسسذ مؤسست قطز سىت  ُخ حمذ بً خلُفت آل زاوي، وجخىلى الش بمبادرٍة لٍز

   صاحبت السمى الشُخت مىسا بيذ هاصز رئاست مجلس إدارتها.

جلتزم مؤسست قطز بخحقُق مهمتها الاستراجُجُت الشاملت للخعلُم، والبحىر والعلىم، وجىمُت املجخمع مً خالل إوشاء 

سخقطب أرقى الجامعاث العاملُت إلى دولت قطز ل خمكين الشباب مً الدساب املهاراث والسلىلُاث قطاع للخعلُم ًجذب َو

ق اسخخالص الحلىل املبخكزة مً املجاالث  ت القخصاٍد مبنّيٍ على املعزفت. لما جذعم الابخكار والخكىىلىجُا عً طٍز الضزوٍر

ش الحُاة الثقافُت والحفاظ على الترا  في إوشاء مجخمع مخطّىر وحعٍش
ً
ر وجلبُت العلمُت ألاساسُت. وحسهم املؤسست أًضا

 .الاحخُاجاث املباشزة للمجخمع

 

 


