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  ¶  أحمد فخرو ملقيا كلمته خالل الحفل 

¶  لقطة جماعية 

بحضور فاق 3000 شخص وبرعاية كيدز موندو وميغابوليس

راف تحتفل بختام مسابقتها معا نصوم وتكرم 
1350 طفًال وطفلة 

 فــي كلمته التي افتتح بها الحفل أعــرب املهندس 
أحـــمـــد يـــوســـف فـــخـــرو املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــقــطــاع 
تنمية املوارد املالية واإلعالم بمؤسسة «راف» عن 
سعادته الغامرة برؤية أطفالنا الصغار من أبنائنا 
وبــنــاتــنــا فـــي خــتــام فــعــالــيــات «مــعــا نـــصـــوم» وقــد 
ارتسمت البسمة على وجوههم فرحة بالصيام، 

وما حققوه من إنجاز في هذه السن املبكرة .
وأكـــــد أن هــــذه الـــفـــرحـــة لــنــا جــمــيــعــا فـــي الــحــقــيــقــة 
كــأولــيــاء أمــــور وكــمــؤســســة راف، فــقــد كـــان شــعــار 
فعالياتنا في هذه السنة هو «كن رحمة»، وبهذه 
املــســابــقــة نــهــدف إلـــى تــعــزيــز قيمة الــرحــمــة فــي كل 
األسر املوجودة في قطر ونحفز الطفل على العيش 
لهذه األجواء اإليمانية وأجواء الرحمة وتعويدهم 

على الصيام.
وبني أن مسابقة معا نصوم شارك فيها في السنة 
األولـــى 500 طفل وطفلة وفــي السنة الثانية 700 
طفل وطفلة، وفي السنة الثالثة 1350 طفال وطفلة 
مــمــا يـــدل عــلــى نــجــاحــهــا. وقــــدم شــكــره لــلــرعــاة من 
الــتــرفــيــهــيــة» وشــركــتــيــهــا  لــلــخــدمــات  شــركــة «أورا 

«كيدز موندو» «ميغابوليس».

◄ شراكة إنسانية ممتدة

من جهته قدم السيد نبيل روبير بركات مدير 
لــلــخــدمــات الترفيهية شكره  عـــام شــركــة أورا 
ملــؤســســة «راف» عــلــى حــســن تنظيمها لهذه 
املسابقة، وأنها أتاحت الفرصة لشركة «أورا 
للخدمات الترفيهية» للمساهمة فــي رعاية 

املسابقة وتقديم الجوائز لألطفال.
وقــــال: نــحــن فــي شــراكــة إنــســانــيــة مــمــتــدة مع 
مؤسسة «راف»، نسعى لتطويرها باستمرار، 
ــلـــخـــدمـــات  لـ ــة» أورا  ــ ــركــ ــ إلـــــــى أن شــ ــرا  ــيــ ــشــ مــ
الــتــرفــيــهــيــة» تملك مــجــمــوعــة مــن املنتجعات 
ــدز مـــونـــدو»  ــيـ الــعــائــلــيــة ومــــراكــــز الــتــرفــيــه «كـ
«ميغابوليس» وقريبا منتزه «بلدنا بــارك» 

على طريق الشمال.
وأوضــح أن شراكتنا مع مؤسسة راف نابعة 
بــالــدور االجتماعي الفعال الذي  من إيماننا 
يمكننا أن نحققه من خالل هذه الشراكة في 

مجال املسؤولية االجتماعية، 
وأن مــا نعطيه مــن شــراكــة مع 
راف هــو قليل جــدا مــن املـــردود 

الــــــذي نـــحـــس أنـــــه واجــــــب عــلــيــنــا 
تجاه املجتمع .

وأضـــــــــــــاف: تـــــــــــزداد خــــصــــوصــــيــــة هــــذه 
الشراكة من كوننا نتعامل مع األطفال وهم نواة 

املــســتــقــبــل، فــكــل مــا فــيــه دعـــم لــألطــفــال مــن تثقيف 
وتعليم وتربية نحن نتبناه .

وأكــــد ســعــادتــه بــهــؤالء األطـــفـــال وفــرحــهــم الــــذي ال 
يقدر، ولهذا نحن قدمنا 1350 جائزة دعما ملسابقة 
ــم واملـــســـانـــدة  ــدعـ الـ «راف» ونـــحـــن مــســتــمــرون فـــي 

لفعاليات راف املوجهة لألطفال.   

◄ مبادرات مجتمعية

وبـــدورهـــا أكـــدت الــدكــتــورة إيــمــان بــكــر أبـــو الــهــوى 
مــديــر عــــام شــركــة «كـــيـــدز مـــونـــدو - الـــدوحـــة أنــهــم 
املــشــاركــة وحــريــصــون عليها  سعيدون جــدا بهذه 
وقــــد أتــيــحــت لــنــا الـــفـــرصـــة بــمــشــاركــتــنــا فـــي هــذه 
األمسية والحفل الختامي بمسابقة «معا نصوم» 

لتعبيرنا عن مدى تقديرنا ملؤسسة «راف».
وقالت: تأكيدنا الدائم على الحرص على التواجد 
ــذه املــــبــــادرات املــجــتــمــعــيــة  واملــســاهــمــة فـــي مــثــل هــ
البناءة الهادفة والرامية إلى غرس القيم واملبادئ 
فــــي نـــفـــوس األطــــفــــال مـــنـــذ ســــن مـــبـــكـــرة، حـــيـــث إن 
املــبــادرات تتفق مــع الفكرة التي تقوم عليها  هــذه 
عــالمــتــنــا الـــتـــجـــاريـــة ســــــواء كـــانـــت شـــركـــة «كـــيـــدز 
موندو» أو «ميغابوليس» أو «بلدنا» تحت مظلة 
الـــرائـــدة فــي مجالها في  شــركــة «أورا» الترفيهية 

الشرق األوسط.
وأعربت أن هناك فكرة دائمة ومستمرة على مدار 
العام تجعلنا حريصني جدا بشركة «كيدز موندو» 
على إقامة العديد من الفعاليات واملبادرات الرامية 
إلـــى تعليم وتــثــقــيــف الــطــفــل املـــبـــادئ الــهــامــة التي 
تــفــيــده فـــي فــهــم املــجــتــمــع مـــن حــولــه لــكــن بمفهوم 

عصري تعليمي بمنحنى ترفيهي.

وقالت األســتــاذة منال غــوش مديرة التسويق في 
شـــركـــة  «كـــيـــدز مـــونـــدو» إن الــشــراكــة مـــع مؤسسة 
راف تهدف لغرس املبادئ والقيم في أطفالنا بما 

يسعدهم وينفعهم في الحياة.
ــرورون بــمــشــاركــتــنــا فــــي هـــذه  ــ ــسـ ــ وقــــالــــت: نـــحـــن مـ
الفاعلية  ونقدم دائما دعمنا ملؤسسة راف ولكل 
املــســابــقــات الــتــي تــقــوم بــهــا خــاصــة مسابقة «معا 
نــصــوم» وفــي املستقبل سيكون هــنــاك الكثير من 
املــشــاريــع الــتــي نــتــعــاون فيها مــعــا.  وتــعــد «كــيــدز 
موندو» الدوحة من أكبر املدن الترفيهية التربوية 
بــالــدوحــة فهي تمتد على مساحة 8000  لألطفال 
مــتــر مـــربـــع، وتــنــظــم أنــشــطــة مــتــنــوعــة فـــي مــديــنــة 

األطفال في قطر مول.
وتعمل كيدز موندو حاليا في بيروت وإسطنبول 
وقطر ووضعت خطط توسع طموحة لتعمل في 
مــخــتــلــف دول الــخــلــيــج الــعــربــي والـــشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا وبــالد الشام وأســـواق عاملية، من 
ضمنها روسيا وأستراليا وأذربيجان، بهدف أن 
املــديــنــة التعليمية الترفيهية األولــــى في  تصبح 

العالم . 

 فخرو: سعيدون برؤية االبتسامة 
على وجوه األطفال 

بركات: شراكتنا مع راف تمكننا 
من القيام بواجبنا في مجال 

املسؤولية االجتماعية

أبو الهوى: كيدز موندو حريصة 
على املشاركة في مبادرات تعليم 

وتثقيف األطفال 

الدوحة - الشرق

وسط احتفالية مبهجة، وبحضور فاق 3000 شخص، اختتمت مؤسسة «راف» مسابقتها الرمضانية 
التي تنظمها للعام الثالث على التوالي «معا نصوم» والتي فاز فيها 1350 طفال وطفلة ممن 

تقل أعمارهم عن 9 سنوات بجوائز وهدايا مقدمة من شركتي كيدز موندو وميغا بوليس 
راعيتي الحفل.

 ¶  حضور كبير من األطفال وأسرهم    ¶  أولياء أمور حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم 

¶  مسؤولو راف ومركز قطر الوطني للمؤتمرات والشركة الراعية خالل حفل معا نصوم 



١٥ ���
�٢٠١٧  ��	�
�  ١٠٥٩٥   |    א����� ٢٠ ���א� ١٤٣٨ـ  |    ١٥ ��א�

 ̂   ,71�  א�

T 
�KאC א$� #���Dכ��� �PZ N\ א�+�
���F א�<��O�O#، כ@����Dא, ����	�
Nכא  ���OF «�א{»،   #���'w
Dכ
?��Kא� KFא��א"$א PZ �F\ א����$#
#O א�

#»، PG D\ א�Z	 «כ� �
#

��# א���% E5EK" /���f }�G�
�H% �F ��	C	
�F כ^ אU'��� א�
\PG� ��K01/ א� ^+Hא� E��+>�D
#
א��CU	א, א.5
א��# ��C�D	א, א��

K"D	Z�5! 01/ א��6א&.
&	6� X��K� #O א���� N� �� D
500 /�DU$# א�א� �F אG�F א�כ?
�FD ،#0+mD ^+m א��$# א�eא��#
�FD ،#0+mD ^��+m 700 א����$#
#0 �
א +mD T���+m 1350 #eא�eא�

�5� 01/ �=אGא.
D%�& ?��כ�\ �1�0א� �� ?�כ#
 «#���G�F�7א� �����B0א;  «��Dא 
 «D����	� «כ����>  D?���כG�7א 

D»��-א 	��(».
9�E#אכ, i	]א	�, ��5

���� i7GC %���& א������ ���^
�D ����  ���כא; ���5 1א& ?���כ#
א��G�F�7# ?��כ�\ ��Dא ���B0א; 
����
w'���# «�א{» ��01/ �
G��Dא   ،#O א�
א�  \PG� 
Gא �|$"
�"א��_ א�+����# �����כ# «��Dא 
#
Zא�
0� «#�G�F�7א; א���B0�
!5�O"D #O א���
���F �1א#��5 א�

.�א�=	אmk� Ej+א
D%א�: �<� �F  ?�אכ# �f�א��#
/K�� ،«}א�» #�'w� d� ��7
�
N� /�f x���� ،א��
�H7	Z�5א  א'7

 «#�G�F�7א; א���B0� א�D�» #כ�?

0כ �=
	#��1 �� א�
K=7$א;"
א�Kא��D #���0jאכ��E א�i�F�7 «כ��>
X�5�%D D»��-א 	����(»   «D����	�
45�m /01 «��0א  ��א�כ » \E��7$�

.�א��
א
d��� ?���אכ$7א   N�  ���[D�D

5
א�$א f  �� #K א� «�א{»   #�'w�
gPא� �7
א���1 א�+KאCaא �Dא���� 
\PZ ��W �� iOO>� N� כ$$��א
5
#��Dw�
א�����אכ# �F �=א� א�

�� i�HK� א��� N�D ،#���1א
7Caא
x�C ^�0% 	Z «}א�» d� #אכ���?
�CאD i�� )>� gPא� �D��
���� א�

. d
7=
$�01א "=א\ א�
\PZ #��	6W א��E��" :}א[�D
d� ^א�K7� $��א�	כ �א�����אכ# �
 ،^�O7���
אmU+��א� ZD! �	א� א�
�� �Fכ^ ���א mk� !��1� i�F+א
"D !�0K"D ��Oe"� �# �<� �$�7א\.
�אmU+א  ,awG  i"א�K��' כ��D
��G! א���PG�D ،����O5 a gPא �FD

X
1� �E��jאC 1350 א��$��% �>�
ND�
7�� �>�D ،«}א�» #O א�
�
�F א��D !1א�
���א��� �+Kא��א;

.�«�א{» א�
	mk� #GC+א
,���5P� Bא���=א

Nא
5f א��כ7	��  �כ���;  Z�D� Dא 
 כ��� � 	 א�G	* ���5 1א& ?���כ#
!G�� #��Dא�� - D����	� <כ����»
'��PG  x�C ND��K\ א�
���א�כ#
 _>�"� ���%D א��G�01 N	��65�D
�F א�+����#  
���א�כ$7א  �$��א 
PZ\ א�U����D #א�<+^ א�7Bא��

���א 6� XK�» #O	����K7� «&א  
1� ����5�O" *א �
w'�# «�א{».
/01 !��jא���_: "@כ�����א א��א%D
#
Zא�
א�<�} 01/ א�7	אD �Cא�
א�
���א��א;  \P��Z  ^��e�  ���F
#��Fא�Gא� א��$��א,�   #���K
7=
א�
Dא��א��# I�c /�f א�D !�Oא�
�א��
���' P$� ���+� ���F	I אmU+א
��כ����، �P��Z Nf v\ א�
�א��א;
&	O" ���7א�+כ���� א� d��� 4��+7"

א�7=א�#5 '��	א,  ��G�01א $7��1א 
D� «D��	� <כא�_ ?���כ# «כ����
« ����0א» "<_  D� «��-א 	����(» 
#�G�F�7א» א��D�» ##��0 ?���כ|�
sא����� �F אGא�=� �F ����jא��א

.o'DUא
#
jכ���� �אF אכ$Z N� _�� �1�D
7
�� 01/ ��א� א�Kא& "=$0Kא ��D
����65� x���C  ����כ# «כ��>
�� �5�Kא���# א�%f /01 «D����	�
/�f #א��א; א��א���
א�+Kא��א; Dא�
א�
�א��  ^+Hא�  ����Oe"D  !�0K"
!GF �F \����+" א��7   #��
G
א�
&	G+
	�i، �כ�   �� d
7=
א�
.�G�F�" /$>$
  �
�0K" g�61

#�5[� ;%�
�	c �D%א���_ אU'��7א[� �$��א
����5 א�7�	�F 45 ?�כ# «כ��>
#�'w� d� #א���אכ Nf ،«D��	�
א�
���א��  I���-�  }���G" «�א{» 
!Z�K�5 א
Dא�m� �F !�O+א�$א  

�F !GK+$5D א�<�א�.

ND�D�����  ���>� D%א���_: 
א�+Kא��#  \P��Z �F א�כ$7א���
 
#���'w
1
$א �� X
jא�  &���O�D
א��7 א�
���א Oא;  ���Dכ^  «�א{» 
XK�» #O א���א�# �W ،אG  &	O"
N	כ�' ^�O7�
א�  �FD  «&	6�
Z$אכ א�כ��e �� א�
���א�d5 א��7
���K7אG�F NDא ��K"D .X��K « כ��>
N�
# ���� �כ�� א�Dא�� «D����	�
��mk+��א א��7 	#��5   #���G�F�7א�
#
�7 01/ ��א" �GF #Dא�� 
#H����� ! �|$"D ،d �� �7� 8000
�F ��$7	�F #1 ��#��$5 אmU+א
D��	� <כ���� ^
K"D .�	��� �H%
�H%D �	�$H'fD ;D��  �F Xא��
 ،#	
m d��'	" oHW _K[DD
u�0Bא� �D� �07B� ���F ^
K7�
�
א?D o'DUא sא�����D � �Kא�
sא	��'�D &א����א ���� D א���O5�Ff

$��Gא �D'���א [ ���� ،#���
1א�
}���G  ،Nא��=� �]�D �D'���7א��א 
#�
�0K7א�  #��$5�
א�  ����6"  N�

א��G�F�7# א�F /�DU א�Kא�!.

 «T���;א��»' «'%N��  *%א�� «כ�L�;' �4f 3000 ,� �Sכ�  	��_; 

 V� «�א5�K T-5.' «Oא� �]א56K?א «�
 ,G-41 �8-4 1350 ��#1'כ «��&	

 <A�Z�' !א�OHא ,� %fא�  	��� 

 ��Lא�� �JR� 

 V�Dא� ���$ 

 ?��א! #"! א�_OHא אBfאL \א��P ���$' �כ��� cא��� 

 «V�DN ¨��» ?�� !"# ��Lא�(�כ� א��א' Iא���(�3� @�Oא��  �J�  oכ��' «dא	» ��'(�� 

 ��Nא א����אB�R;א�� «dא	» ��Z(� h���#�4، אf 3000 kא$ 	��_;' ،�BF� �א���'�Z א��

 ,�� �3�O' "̂�O 1350 אB�$ *א��@ $א' ،«V�DN א���א�@ «��̂א K3L א��Sא� Vא ��3אB�M��א��@ 

 «T���; א��» ' «'%N�� *%כ�@ «כ��f ,� ��%R� א�א%A' oUא�; Iא��Z 9 ,L <A	א�L� ?R�

.?�	א��L@ א�_

'$@ כ��3[ א��@ א$��B; lא א�_�? �c�L א��0Z�� %��� �%�B �4$' -א��%�� א�����JR� >Eא� 

�א��א א�tDא	 �, O� ��¢�; \א��tא� ]������ א���א	5 א��א��� 'א
�Z(�; V"L� «	א�Z ,L -«dא5

 ���$ <BA��' K3L ���Fא� h����;�א�Uא ';�א��א $@ #�אV $�א��אI «��̂א V�DN»، '�% א	

א* $@ GEA א��, א��Fכ�\.Nq ,� G�RR� א�' ،Vא�Dא�;

vא%�Z :1#�+
 ;�¢�� א�;��א�� 

 G��' K3L

 <B���$' !א�OHא

Vא�Dא�;

K#כא�f :Bאכ��א �� 
��כ��א �,  «dא	»

א��RאV ;�א��Fא $@ 

א! א���)'��� �

��Lא����א





6/20/2017 راف تحتفل بختام معاً نصوم

http://www.raya.com/home/print/f64516034dff4ca19c10122741d17432/37435d61ffd94662933af296a2416d62 1/1

عودة الى المقال

http://www.raya.com/Home/GetPage/f64516034dff4ca19c10122741d17432/37435d61ffd94662933af296a2416d62

راف تحتفل بختام معاً نصوم

الجمعة 22/9/1438 هـ  الموافق 16/6/2017 م

مسابقتها «راف»  مؤسسة  اختتمت  3000 شخص٬  فاق  وبحضور  مبهجة٬  احتفالية  وسط   : الراية      الدوحة 
تقل ممن  وطفلة  طفال   1350 فيها  فاز  والتي  نصوم»  «معا  التوالي  على  الثالث  للعام  تنظمها  التي  الرمضانية 

أعمارهم عن 9 سنوات بجوائز وهدايا مقدمة من شركتي كيدز موندو وميغا بوليس راعيتي الحفل.

وفي كلمته التي افتتح بها الحفل أعرب المهندس أحمد يوسف فخرو المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد المالية
واإلعالم بمؤسسة «راف» عن سعادته الغامرة برؤية أطفالنا الصغار من أبنائنا وبناتنا في ختام فعاليات «معا

نصوم» وقد ارتسمت البسمة على وجوههم فرحة بالصيام٬ وما حققوه من إنجاز في هذه السن المبكرة. وأكد أن
هذه الفرحة لنا جميعا في الحقيقة كأولياء أمور وكمؤسسة راف٬ فقد كان شعار فعالياتنا في هذه السنة هو «كن

رحمة» ٬ وبهذه المسابقة نهدف إلى تعزيز قيمة الرحمة في كل األسر الموجودة في قطر ونحفز الطفل على العيش
في هذه األجواء اإليمانية وأجواء الرحمة وتعويدهم على الصيام. وبين أن مسابقة معا نصوم شارك فيها في السنة
األولى 500 طفل وطفلة وفي السنة الثانية 700 طفل وطفلة٬ وفي السنة الثالثة 1350 طفال وطفلة ما يدل على

نجاحها.    

اطبع
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