
 
 
 

 

 بُان صحافي

 لليشش الفىسي

أوى قطشي ًشفع علم  ، سفير سوجا للىىاًا الحسىت،هللا آى زاوي عبذ بً الشُخ محمذ

 ُىم الىطنيالقطش في القطب الجىىبي في 

 وحملذ شعاس " التزحلق إلى أقص ى جىىب النشة ألاسضُت" أسبىعان اسخغشقذالشحلت 

 

صبح بزلو أوى : بعذ حسلقه قمت جبل إفشسذ 4192دٌسمبر  91الذوحت، قطش،   ٍو

الشُخ محمذ بً عبذ هللا آى زاوي، سفير سعادة قطشي ًشفع علم قطش هىاك، قام 

، عضى بمؤسست قطش للتربُت والعلىم الىىاًا ملؤسست أًادي الخير هحى آسُا )سوجا(

 ن وجىمُت املجخمع، بشحلت للقطب الجىىبي، في أقص ى جىىب النشة ألاسضُت، لُهى 

 .الىطنيأوى قطشي ًشفع علم قطش هىاك جحُت لقطش في عُذها  بزلو

أقص ى جىىب النشة إلى وحملذ شعاس " التزحلق  حىالي أسبىعيناسخغشقذ الشحلت 

 بزلو مسافت جقاسب   11إلى الذسجت  91وجضحلق فيها مً الذسجت   ألاسضُت"
ً
 01عابشا



 
 
 

 
ً
 مل الظشوف القاسُت بالقطب الجىىبي  مُل

ً
اح عاجُت وسقُع قاسص مخحذًا مً ٍس

 دسجت جحذ الصفش. 01ودسجت حشاسة جخعذي 

وحسعى سوجا، لأحذ أعضاء مؤسست قطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع، إلى جحقُق 

سسالت مؤسست قطش التي تهذف إلى إطلق قذساث إلاوسان مً خلى دعم وجىمُت 

اضت مىصت لخحقُق ر مً خلى بشامجها  لواملهاساث إلاوساهُت، وجخخز مً الٍش

اضُت إلعادة جأهُل الشباب وألاطفاى في املىاطق املخضشسة مً جشاء  الخعلُمُتالٍش

اسة  الحشوب والاضطشاباث السُاسُت والهىاسر الطبُعُت. وهزا هى الهذف مً ٍص

 .سسالت الخعلُم للجمُع دعمذ هللا آى زاوي وهى سعادة الشُخ محمذ بً عب

: "أها في غاًت الفخش هللا آى زاوي عبذ بً الشُخ محمذ وفي حذًثه عً الشحلت، ًقىى 

والسعادة بهىوي أوى قطشي ًشفع علم قطش في القطب الجىىبي. والحمذ هلل أهني مً 

القلُلين الزًً قامىا بهزه الشحلت، وهزا أقل ما ًمنً أن أقذمه مً أجل قطش في 

 عُذها الىطني."

 عبذ بً الشُخ محمذوقذ هىأ السُذ عِس ى املىاعي، املذًش الخىفُزي ملؤسست سوجا، 

ض وإجلى مني ومً مؤسست سوجا إلى سفيرها للىىاًا  هللا آى زاوي : "جحُت حعٍض
ً
قائل

، الزي أصبح أوى قطشي ًشفع علم قطش في هللا آى زاوي عبذ بً الشُخ محمذالحسىت 



 
 
 

 القطب الجىىبي بعذ أن هجح في س 
ً
قع علم قطش على أعلى قمت جبل إفشسذ، فهىِئا

 لِو ًا قطش بشبابو العظُم."

ت غير حهىمُت جابعت  والجذًش بالزلش ان مؤسست اًادي الخير هحى آسُا )سوجا( هي مؤسست جىمٍى

ملؤسست قطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع جلتزم بخىفير الخعلُم على مسخىي عالي بمشحلخُه 

اهىي، وحشجُع إسساء العلقاث بين املجخمعاث، وخلق بِئت حعلُمُت آمىت والعمل الابخذائي والث

على اسخمشاس الخعلُم في املىاطق املىهىبت في أهحاء آسُا وفي جمُع أهحاء العالم.ولها دوس سائذ في 

ع املحلُت  دعم العماى روي الذخل املىخفض في قطش وجىفير فشص الخعلُم مً خلى املشاَس

 املبخنشة.والعاملُت 

 

 -اهخهى-

ذ مً املعلىماث والاسخفساساث حىى اللقاءاث الصحفُت، ًشجى الخىاصل مع:   ملٍض

 

 ًاسمين شحاجت

 غشاًلُىغ

16200049201جىاى:   

ذ إلنترووي:   Yasmin.Shehata@grayling.comبٍش
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 نبذة عن روتا

بالذوحت، قطش على ًذ  4112أًادي الخير هحى آسُا )سوجا( هي مىظمت غير سبحُت بذأ العمل بها في دٌسمبر إن مؤسست 

 لعمل سوجا جحذ سعاًت مؤسست قطش للتربُت والعلىم 
ً
صاحبت السعادة الشُخت املُاست بيذ حمذ بً خلُفت آى زاوي. هظشا

عالي بمشحلخُه الابخذائي والثاهىي، وحشجُع إسساء العلقاث بين وجىمُت املجخمع، فئنها جلتزم بخىفير الخعلُم على مسخىي 

املجخمعاث، وخلق بِئت حعلُمُت آمىت والعمل على اسخمشاس الخعلُم في املىاطق املىهىبت في أهحاء آسُا وفي جمُع أهحاء 

إدساك إمهاهاتهم العالم. حسعى سوجا إلى جأمين حصىى الشباب والصغاس على الخعلُم الزي ًحخاجىهه لُخمنىىا مً 

ساهمىا في جطىٍش مجخمعاتهم.  َو

اسة: شجى ٍص ًُ ذ مً املعلىماث حىى مؤسست أًادي الخير هحى آسُا    للحصىى على املٍض

www.reachouttoasia.org 

 نبذة عن مؤسسة قطز

اصت غير سبحُت جذعم دولت قطش في مسيرة جحىى اقخصادها مؤسست قطش للتربُت والعلىم وجىمُت املجخمع مؤسست خ

  املعخمذ على النشبىن إلى اقخصاد معشفي مً خلى إطلق قذساث إلاوسان، بما ٌعىد بالىفع على دولت قطش والعالم بألمله.

مٍت مً صاحب السمى ألامير الىالذ 9112جأّسسذ مؤسست قطش سىت  زاوي، وجخىلى الشُخ حمذ بً خلُفت آى  بمبادسٍة لٍش

   صاحبت السمى الشُخت مىصا بيذ هاصش سئاست مجلس إداستها.

جلتزم مؤسست قطش بخحقُق مهمتها الاستراجُجُت الشاملت للخعلُم، والبحىر والعلىم، وجىمُت املجخمع مً خلى إوشاء 

سخقطب أسقى الجامعاث العاملُت إلى دولت قطش لخمنين الشباب مً الد ساب املهاساث والسلىلُاث قطاع للخعلُم ًجزب َو

ق اسخخلص الحلىى املبخنشة مً املجاالث  ت القخصاٍد مبنّيٍ على املعشفت. لما جذعم الابخهاس والخنىىلىجُا عً طٍش الضشوٍس

ض الحُاة الثقافُت والحفاظ على الترار وجلبُت   في إوشاء مجخمع مخطّىس وحعٍض
ً
العلمُت ألاساسُت. وحسهم املؤسست أًضا

 .املباششة للمجخمع الاحخُاجاث

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


 
 
 

 

 

 

 

 


