مؤسسة رائدة من أجل شباب متمكن وفاعل

النشرة
الدورية
للربع الثالث من سنة ٢٠١٧

جائزة ريادة

اليوم الدولي للشباب 2017

مركزاإلنماء االجتماعي وبست باديزقطر
يحتفالن باليوم الدولي للشباب 2017
ً
تأكيدا على أهمية دور الشباب في املساعي والجهود الرامية إلى تحقيق
النهضة واالزدهاراملستدامين في دولة قطر؛ شارك مركز"نماء" -أحد
املراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي-
بالتعاون مع مبادرة (بست باديزقطر) بفعالية في أنشطة اليوم الدولي
للشباب  ،2017وإلى جانب إيمانه الراسخ بضرورة استثمارطاقات
الشباب وإبداعهم؛ لتوفيرالحلول الناجعة ملتطلباتهم وتذليل الصعاب

تميم املجد...

صورة حية من التالحم
بين القيادة والشعب

التي تواجههم ،يقدم مركز"نماء" كافة أوجه الدعم لهم من تطوير
للقدرات وصقل للمهارات؛ عبرالتعليم ،والتدريب ،واإلرشاد باإلضافة
إلى املشاركة املجتمعية على نطاق واسع .كما احتفى املركز -من خالل
مشاركته في اليوم الدولي للشباب  2017تحت شعار "الشباب وبناء
السالم" -بمساهمات الشباب في منع الصراعات وترسيخ السلم
املستدام ،وتحقيق العدالة االجتماعية.

مسؤولو نماء

يزورون مصنع الشيخة
هيا للخياطة املصنعية
Nama Center Website

تكريم املشاركين
في فعالية اللوحة
الجدارية البشرية
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كلمة القائم بأعمال املديرالتنفيذي

بسم هللا الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي..
برامج طويلة األمد ،وذلك لتكوين وتنمية اقتصاد
كما تعلمون ،إن مفهوم التنمية بمحاوره املختلفة
وتسمياته املتعددة ،سواء كان تنمية اقتصادية ،أو مستدام .نحن مستمرون في تعزيزروح املبادرة
عند الشباب ،وتوسيع الخيارات املتاحة لهم ،وبناء
تنمية اجتماعية ،أو تنمية بشرية ،ما هو إال حجر
زاوية في بناء رؤية قطرالوطنية  2030ومن هذا
قدراتهم ،وتمكينهم في دولة قطر ،وتوفيرخدمات
الدعم الفني والخدمات االجتماعية الداعمة
املنطلق ،كانت إسهامات مركزاإلنماء االجتماعي
املختلفة وفي شتى املجاالت ،من تطويرللقدرات
"نماء" في تحقيق هذه الرؤية الواعدة واملستنيرة،
وللمهارات عبرالتعليم ،والتدريب ،واإلرشاد.
حيث استطعنا ،من خالل حزمة من البرامج
اإلستراتيجية ،أن نتيح للشباب فرص الوصول
إن مشاريعنا التي ترفد ركيزتي التنمية البشرية
واالجتماعية في رؤية قطر ٢٠٣٠تشمل التواصل
أهدافهم ،بما في ذلك
إلى إمكاناتهم وتحقيق
ً
املجتمعي ،وتطويرالرياديين االجتماعيين ،وتحسين
فرصة املشاركة بفعالية مؤخرا في فعاليات اليوم
أنماط ومهارات الحياة ،ومثاقفة األقران ،وتوسيع
الدولي للشباب  ،2017بوصفهم عوامل للتغيير،
فرص الشباب في التعليم والعمل ،وإقامة الندوات
فهم عناصرفاعلة حاسمة في التنمية املجتمعية
والحفاظ على السالم ،فقد احتفى املركزخالل اليوم وورش العمل ،والعمل مع املدارس والجامعات وكافة
التجمعات الشبابية؛ من أجل شباب متمكن ورائد.
الدولي للشباب  ،2017تحت شعار "الشباب وبناء
لقد صممت خطتنا اإلستراتيجية لألعوام للخمسة
السالم" ،بمساهمات الشباب في منع الصراعات
الشباب وبهم ،مؤمنين بأنهم
مع
لتعمل
القادمة
وترسيخ السلم املستدام وتحقيق العدالة
ً
ً
الشريحة األهم كما وكيفا .فجاءت مشاريعنا
االجتماعية ،وتضمنت الفعاليات إقامة ندوة عن
دور الشباب القطري في نشرالسالم في أحداث أزمة وبرامجنا املصممة بعناية إلعدادهم وتطويرقدراتهم
لقيادة التنمية املجتمعية .فقد َّ
كرس املركزعشرة
دول الحصارعلى دولة قطر.
خطط
وألن مستقبل قطرهو ما يدفعنا للعمل واالجتهاد؛
مشاريع رئيسية لتطويرقدرات الشباب ،وفق ً
علمية تناسب الفئات العمرية من  ١٣إلى  ٤٥عاما،
وضع املركزإستراتيجيته بعناية ،بالتركيزعلى منهج
ً
االستثمار االجتماعي ،الذي ينسجم مع أرقى املعايير كال حسب احتياجاته.
وبهذه املناسبة أود أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر
واملمارسات العاملية في مجال النفع االجتماعي،
والتقدير ،فإن إنجازات املركزحتى اليوم لم تكن
وهو ًنموذج ينتقل باملركزإلى تبني منهج أكثرفعالية
لتتحقق لوال جهودكم املخلصة وعملكم الدؤوب،
وعمقا ،حيال فئة الشباب بالتحديد ،ومساعدتهم
واملستمر ،واملبني على أسس واضحة.
في مواجهة التحديات املستقبلية؛ من خالل تنفيذ
مريم بنت عبد اللطيف املناعي
القائم بأعمال املديرالتنفيذي ملركزنماء
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تصاريح مهمة

"إن تقدم األمم واألوطان مرهون بحسن توظيف الثروات التي
حباها الله بها ،وفي مقدمة ذلك الثروة البشرية".
سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي
وزيرالتعليم والتعليم العالي

Nama Center Website
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األخبار
األخبار

ً
تتويجا ملشاركته مع بست باديزقطر في فعاليات اليوم
الدولي للشباب 2017

مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" يعلن
عن إطالق أضخم برنامج مبتكر
للرياديين االجتماعيين (سما نماء)
ً
تأكيدا على أهمية دور الشباب في املساعي والجهود الرامية إلى تحقيق النهضة
واالزدهاراملستدامين في دولة قطر؛ شارك مركز"نماء"  -أحد املراكزاملنضوية
تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  -بالتعاون مع مبادرة (بست
باديزقطر) ،بفعالية في أنشطة اليوم الدولي للشباب  ،2017وإلى جانب إيمانه
الراسخ بضرورة استثمارطاقات الشباب وإبداعهم ؛ لتوفيرالحلول الناجعة
ملتطلباتهم وتذليل الصعاب التي تواجههم؛ يقدم مركز"نماء" كافة أوجه الدعم
لهم ،من تطويرللقدرات وصقل للمهارات عبرالتعليم ،والتدريب ،واإلرشاد،
باإلضافة إلى املشاركة املجتمعية على نطاق واسع .كما احتفى املركز -من خالل
مشاركته في اليوم الدولي للشباب  2017تحت شعار"الشباب وبناء السالم"-
بمساهمات الشباب في منع الصراعات وترسيخ السلم املستدام وتحقيق العدالة
االجتماعية .وتضمنت فعاليات اليوم الدولي للشباب ،إقامة ندوة عن دور
الشباب القطري في نشرالسالم في أحداث أزمة دول الحصارعلى دولة قطر،
شارك فيها نخبة من اإلعالميين واملؤثرين والفنانين القطريين ،وقد جرى تسليط
الضوء على دور (بست باديزقطر) في دعم ذوي اإلعاقة من فئة الشباب ،وتخلل
ذلك كلمة لسفيرة (بست باديزقطر)؛ بمناسبة اليوم الدولي للشباب .كما أطلق
مركز"نماء" املوقع اإللكتروني بحلته الجديدة ،في إطار توجهاته االستراتيجية.

سما نماء

إلى جانب ذلك تم اإلعالن ،خالل فعاليات اليوم الدولي للشباب ،عن مشروع
(سما نماء) ،الذي ًيستهدف فئة الشباب من كالالجنسين ،في الفئة العمرية
من  18إلى  35عاما ،والذي يصبو إلى بناء الشخصية العصرية املتمسكة بقيم
املجتمع ،واملتفاعلة مع قضاياه واحتياجاته التنموية ،والقادرة على ريادة العمل
تم إعداد
املجتمعي ،واملشاركة الواعية ،واالندماج في خدمة املجتمع .لقد ً
املشروع (سما نماء) وفق رؤى علمية مدروسة ،ومصممة خصيصا لتخريج
رياديين في العمل االجتماعي ،يمتلكون املعرفة الفكرية والقدرة اإلبداعية
والتنفيذية على ابتكاروتنفيذ مشاريع تخدم املجتمع وتسهم في تعزيزثقافة العمل
املجتمعي والوطني ،وتوسيع الخيارات أمام الشباب ،ليكونوا من املشاركين
واملؤثرين في العمل العام والخاص وكل ما يخدم املجتمع.
وبهذه املناسبة ،صرحت السيدة /مريم بنت عبداللطيف املناعي ،القائم بأعمال
املديرالتنفيذي ملركزاإلنماء االجتماعي "نماء" قائلة" :تأتي مشاركتنا في اليوم
الدولي للشباب  2017في سياق تنفيذ توجهاتنا االستراتيجية التي تركزعلى
االهتمام برأس املال البشري ،املتمثل في فئة الشباب على وجه الخصوص ،ملا
لهم من دور محوري في منع الصراعات وتحقيق السلم واألمن االجتماعيين؛
للوصول إلى التقدم املنشود ،إن الثروة الحقيقية ألي تقدم بشري ،تكمن فيما
نمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ،تمتلك ميزات تنافسية عالية؛ تمكنها من
اإلبداع واالبتكاروسرعة االستجابة الحتياجات املجتمع".

"يتميزمشروع (سما نماء) بتصميمه
الدقيق ،حيث يمنح الشباب الفرصة
ليكونوا شركاء فاعلين في مسارات
ّ
تحريمتطلباتتنميةمجتمعاتهم،
ِ
وتصميمها،
الموائمة ً
وابتكارالفكرة ً
لتصبح مشروعا اجتماعيا مكتمل
األركان ،ومن ثم إكسابهم القدرات
الالزمةإلدارتهاومتابعةتنفيذها،
ورصد تقدمها وتقييم مردودها
وأثرها".

السيدة/مريمبنتعبداللطيفالمناعي،
القائم بأعمال المديرالتنفيذي لمركزاإلنماء
االجتماعي"نماء"

ومن جانبها ،قالت السيدة /آللئ أبوألفين ،املديرالتنفيذي
ملبادرة (بست باديزقطر)" :يحتفل العالم باليوم الدولي
للشباب ،في الثاني عشرمن أغسطس من كل عام؛ ملا لهم
هم قادة ً
من تأثيرفي الحاضرواملستقبل ...فشباب اليوم ً
املستقبل ،فهم يمثلون القوة البشرية األكثرعددا وإنتاجا،
والتي تتحمل عبء التنمية الوطنية للدولة .وفي هذا اليوم
الدولي املميزندعم حصول الشباب على كافة حقوقهم ،في
التعليموالصحةواالقتصادومباشرةحقوقهمالسياسية،
والقدرة على اتخاذ القرارات .كما ندعم التعاون وتبادل
الخبرات بين األجيال؛ عبر ورش عمل ونقاشات وندوات
مشتركة؛ مما يثرى الشباب ويجعلهم مؤهلين لتحمل
املسؤولية في دفع مسيرة التنمية الوطنية .وتحرص مبادرة
(بست باديزقطر) على دعم الشباب في كافة املجاالت،
وخاصة الشباب من ذوي اإلعاقة ،واإلسهام في دمجهم في
التعليم وقوة العمل واملجتمع املحلي في دولة قطر ،والعمل
على توفير بيئة تعليمية واجتماعية مالئمة لدمجهم في
املجتمع ،وتوفيرأفضل فرص العمل ،بما يتناسب مع
قدراتهم وإمكاناتهم ،وتعزيزفرص تطويراملهارات االجتماعية
والثقافية واملهنية لديهم".

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة العرب

الضغط هنا

Nama Center Website
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األخبار
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في إطارتوجهاته االستراتيجية ،وخالل فعاليات اليوم
الدولي للشباب 2017

أطلق مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"
الموقع اإللكتروني بحلته الجديدة
اإللكترونية،
يمكنكم اآلن التعرف أكثرعلى برامجنا ،واالستفادة من ً
ً
خدماتنا ً
الذي يتيح لكم تصفحا سهال ،مباشرا،
والتواصل معنا عبرموقعنا الجديدً ،
ً
وممتعا ،فقد تم تصميمه وتطويره وفقا ألعلى املعاييرالتكنولوجية الحديثة،
حيث يضع كافة املعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحي
املوقع ،بما فيها متابعة أخبار املركز ،واالطالع على أحدث األنشطة ،والبرامج،
والدورات ،واملبادرات ،واملستجدات.
عالوة على ذلك ،يتيح املوقع اإللكتروني للجمهور خاصية التواصل املباشر
مع املسؤولين ،بشأن الخدمات التي يوفرها املركز ،وللحصول على املزيد من
املعلومات ،ويمكن من خالله التسجيل في النشرة اإللكترونية ملتابعة آخر
األخباروفعاليات املركز ،وقد تم إثراء املوقع باملعلومات التي تتيح للمتصفح
والباحث قاعدة بيانات واسعة باللغتين العربية واإلنجليزية بأقل وقت وجهد
النظرعن نوع الجهاز
بغض ً
ممكنين ،هذا ويتيح املوقع الجديد إمكانية ً ً
التصفح ً
املستخدم ،سواء كان جهاز كمبيوتر ،هاتفا ذكيا أو جهازا لوحيا.
ُيقدم تصميم املوقع اإللكتروني الجديد لـ "نماء" منصة تفاعلية جذابة
للمستخدمين الراغبين في التعرف على الخدمات التي يقدمها املركز ،كما يتيح
للمهتمينبالعملاالجتماعياالطالععلىالخدمات،والفعاليات،والنجاحات
واإلنجازات املميزة ،التي تميزت بها مسيرة املركزفي مجال التنمية االجتماعية
الجهود املبذولة من أجل االرتقاء بالعمل االجتماعي في دولة
واالقتصادية ،وعلى ً
قطر ،يتميزاملوقع أيضا بتنوع محتواه؛ مما يجعل من زيارة املوقع الجديد تجربة
مفيدة وممتعة في نفس الوقت.

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف

جريدة الرشق

الضغط هنا

Nama Center Website
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األخبار
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"تميم المجد" ..صورة حية من
التالحم بين القيادة والشعب
ً
امتدادا إلعالء أيقونة "تميم املجد" في الساحة الخارجية لبرج التورنيدو ،لتمكين
منتسبي املؤسسة ،واملراكزاملنضوية تحت مظلتها ،من وضع بصمة أوتوقيع،
أواملبادرة بتسجيل كلماتهم للتعبيرعن مشاعرالوفاء والوالء املطلق لحضرة
صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أميرالبالد املفدى ،حفظه هللا،
قامت املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بتنظيم فعالية اللوحة الجدارية
البشرية في نادي السد الريا�ضي ،بمبادرة من الصوت القطري ،وبالتعاون مع
مركزقطرللفعاليات الثقافية والتراثية ،وبمشاركة عدد من الجهات في الدولة،
مثل الرابطة القطرية لالعبين ،االتحاد القطري لكرة القدم ،اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث  ،2022قناة الكاس ،دوري نجوم قطر ،باإلضافة إلى جموع
غفيرة من ّ
الكتاب الشبابّ ،
صناع األفالم ،نشطاء وسائل التواصل االجتماعي،
اء ،عدد من أملع الالعبين القطريين ،الفنانين ،والرؤساء التنفيذيين،
الشعر ّ
قام كل فرد برفع
حيث
املجد"
"تميم
أيقونة
ومقيم
مواطن
2000
ل
شك
حيث
ً
قطعة خشبية من األيقونة ،حتى تم انتهاء تشكيل اللوحة ،تعبيرا عن الحب
والوفاء ،وتجديد الوالء لوطننا الغالي وقيادتنا الرشيدة.
وتعتبرهذه املبادرة لحظة كبرياء وشموخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وتمثل
في جوهرها ُ
توحد الشعب بكافة أطيافه والتحامه بقيادته الرشيدة ،ممثلة
بحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أميرالبالد املفدى ،حفظه
هللا ،لقد عبراملشاركون من خالل رسم هذه الجدارية البشرية عن مكنون
قلوبهم ،من الوفاء والعرفان للقيادة الحكيمة ،ومدى الحب واإلخالص اللذين
تفيض بهما نفوس القطريين تجاه وطنهم الحبيب ،واالستعداد لبذل الغالي
والنفيس في سبيل عزته ورفعته وتقدمه.
ً ً
ً
إقباال تلقائيا الفتا ،حيث انتظم املشاركون
لقد شهدت هذه الفعالية املميزة
بأجسادهم حاملين أيقونة "تميم املجد" وقلوبهم ،ولسان حالهم يقول إن قطر
ستبقى شامخة وستواجه التحديات الظاملة بكل قوة واقتدار ،وسيواصل
الشعب القطري التفافه حول قيادته الحكيمة ،وسيقدم لها الدعم واملؤازرة بال
ُ
حدود؛ حتى ُيرفع الحصاروتطوى صفحته إلى األبد.
إن هذه الفعالية كفعل تواصلي عكست الحجم الهائل للحس الوطني لدى
الشعب القطري ،حيث تجلت فيها محبة الوطن وااللتفاف حول القائد املفدى
وشد أزره.

تغطية إعالمية يف إحدى الصحف

جريدة الرشق

الضغط هنا
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األخبار
األخبار

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي
ّ
تكرم المشاركين في فعالية اللوحة
ِ
الجدارية البشرية
عقب النجاح الالفت الذي شهدته فعالية اللوحة الجدارية البشرية ،التي
أقيمت في وقت سابق في نادي السد الريا�ضي ،قامت املؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي بدعوة كل من شارك في تنظيم هذه الفعالية غيراملسبوقة والتي
عبرت عن مشاعرالوفاء والوالء املطلق لحضرة صاحب السموالشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،أميرالبالد املفدى ،حفظه هللا ،لتكريمهم على جهودهم
املميزة ،التي بذلوها لنصرة قضية أمتنا العادلة ،في مواجهة األوضاع الراهنة،
والذود عن حياض وطننا الحبيب قطر.
وقد جرت فعاليات التكريم في صالة العطية في نادي السد الريا�ضي ،حيث
شمل املؤسسات املنظمة التالية :مبادرة الصوت القطري ،الرابطة القطرية
لالعبين ،قناتا الدوري والكاس الرياضية ،نادي السد الريا�ضيESL Agence ،
 ،Publicsاالتحاد القطري لكرة القدم ،دوري نجوم قطر ،وكافة املراكز
املنضوية تحت مظلة املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي .كما تم تكريم
العديد من وسائل اإلعالم التي ساهمت بتغطية الفعالية عبراملحطات
االجتماعي،
التلفزيونية واإلذاعية ،والصحف ،واملجالت ،ووسائل التواصل
ً
املميزة التي بذلوها في نشرأخبارالفعالية على أوسع نطاق  ،محليا
الجهود ً
على ً
وإقليميا وعامليا؛ ليرى العالم كله الصورة الحية للتالحم بين القيادة والشعب
في قطر.
ً ً
ً
وجديربالذكرأن هذه الفعالية املميزة شهدت إقباال تلقائيا الفتا حيث انتظم
املشاركون وقاموا بتركيب أيقونة "تميم املجد" وقلوبهم ،ولسان حالهم يقول
إن قطرستبقى شامخة ،وستواجه التحديات الظاملة بكل قوة واقتدار،
وسيواصل الشعب القطري التفافه حول قيادته الحكيمة ،وسيقدم لها
ُ
الدعم واملؤازرة بالحدود حتى ُيرفع الحصاروتطوى صفحته إلى األبد.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف
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األخبار
األخبار

قام مسؤولو "نماء" بزيارة مصنع
الشيخة هيا بنت ناصرللخياطة
المصنعية لالطالع على سير
األعمال اإلنتاجية
• تصل طاقة املصنع اإلنتاجية من األزياء
وفاحص
ووقود
الرسمية لقطرللبترول
ً
ً
وغيرها إلى  3500قطعة شهريا تقريبا
ً
• خالل  11عاما استطاع املصنع خلق العديد
من فرص التدريب والعمل والتوظيف للسيدات
املعيالت ألسر واألفراد وذوي االحتياجات الخاصة
نظم مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" -أحد املراكزاملنضوية تحت مظلة املؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي  -زيارة رسمية إلى مصنع الشيخة هيا بنت ناصر
للخياطة املصنعية ،بحضور مسؤولي مركز"نماء"؛ وذلك من أجل تفقد سير
العمل فيه ،وقد تخللت الزيارة لقاءات مع مسؤولي املصنع والعامالت فيه،
الذين تحدثوا عن أهم النجاحات واإلنجازات التي تحققت ،كما جرى التطرق
إلى التحديات والصعوبات التي تواجههم ،خاصة في ظل األزمة الحالية ،ومناقشة
اإلجراءات الكفيلة بالتغلب عليها وتجاوز آثارها.
لقد حقق مصنع الشيخة هيا بنت ناصرللخياطة املصنعية منذ إنشائه في عام
 - 1997كمؤسسة تنموية غيرربحية تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية  -قفزات
نوعية عبرتنفيذ أهدافه الخيرية والتنموية واإلنسانية ،يوفراملصنع العديد
من فرص التدريب والعمل والتوظيف للسيدات املعيالت ألسر واألفراد وذوي
فيصل عدد العمال في مصنع الشيخة هيا بنت
االحتياجات الخاصة ،أما اليوم
ً
موظفا 67 ،منهم من النساء ،كما أن هناك خطة
72
ناصرللخياطة املصنعية إلى
ً
لزيادة العدد وتوسعة املصنع مستقبال.
ويستهدف املصنع تمكين السيدات ،حيث يتم توفيرالدورات التأهيلية
والتدريبية ،وخلق فرص العمل التي توفرلهن مصدردخل مستدام ملساعدتهن
ى
على االرتقاء
بمستو حياتهن ،ومواجهة أعباء املعيشة ،باإلضافة إلى تجاوز ً
ً
مشكالتهن وصوال إلى االندماج االجتماعي املنشود ،كما يتبنى املصنع منهجا
ً
إداريا عالي الجودة لضمان تحقيق أعلى مستوى من رضا العمالء ،وتدفق عوائد
كافية لدعم استمرارية واستقاللية نشاط املصنع وتطوره.
ً
وتعليقا على هذه الزيارة ،قالت السيدة /مريم بنت عبداللطيف املناعي ،القائم
بأعمال املديرالتنفيذي ملركزاإلنماء االجتماعي "نماء"" :إن تفقدنا املستمرملصنع
الشيخة هيا بنت ناصرللخياطة املصنعية هوتأكيد على حرصنا على تقديم

"نتوجه بالشكر إلى مركز“نماء” على ً
هذه المبادرة الطيبة ،نحن سعداء جدا
بهذه الزيارة التي تؤكد حرص المركز
على دعم المنتج الوطني ،هذا وقد
قام المسؤولون بجولة تفقدية داخل
اللقاء شرح مفصل حول
المصنع وتخلل
ً
آلية اإلنتاج كاملة بدءا من المدخالت
وانتهاء بالمخرجات ،كما أكدوا على أهمية
استمراردعم منظمات المجتمع المدني
والمؤسساتالحكوميةللمنتجالوطني
خاصة في ظل المرحلة التي تمر بها البالد،
لتحسين القدرة اإلنتاجية وزيادة الفرص
التنافسية في السوق المحلي".
السيد دينيس أدريانو بياليا ،مديرمصنع
الشيخة هيا بنت ناصرللخياطة المصنعية
باإلنابة

كافة أوجه الدعم للمنتج الوطني ،وتعزيزمشاركة املرأة
في التنمية ورفع مستوى مساهمتها في كافة املجاالت لبناء
مجتمع العدل والكفاية ،لقد ملسنا خالل إشرافنا املتواصل
على املصنع مدى التطور والتقدم الحاصل على مستوى
اإلدارة ،القوى العاملة ،التجهيزات واإلنتاج ،كما الحظنا
مدى مالءمة البيئة للعامالت الالتي كن يعملن بهمة عالية
وتعاون ،وتسود بينهن روح الفريق ومشاعرالود والتآلف،
األمرالذي غمرنا بالسعادة ملا حققناه من نجاح  ،والتمكن
من تغييرنمط حياة هؤالء النسوة إلى األفضل ،ولعب دور
إيجابي في تقوية النسيج االجتماعي في دولة قطر ،مما يمثل
مساهمة مهمة في تنمية املوارد البشرية التي تعتبرإحدى
ركائزرؤية قطرالوطنية ."2030

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة الراية

الضغط هنا
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األخبار
األخبار

«طواف قطر» تختتم
مسيرة الوالء
اختتمت حافلة طواف قطر«كلنا تميم املجد» مسيرتها ،بعد رحلة طويلة
جددت فيها الوالء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل
ثاني ،أميرالبالد املفدى ،وأكدت االنتماء لهذا الوطن الغالي ،وهي مبادرة
شباب الذخيرة ،التابعان لوزارة الثقافة
أطلقها مركز لبرثة للتراثً ،
ومركز ً
والرياضة ،ووضعا لها برنامجا طويال امتد على مدارعدة أسابيع ،زارت
فيها العديد من الجهات ،من وزارات وهيئات ومؤ سسات وشركات ومراكز
شباب ومناطق مختلفة ،حيث حملت حافلة طواف قطركتاب التوقيعات
الجميع في كل مكان وصلت
بالوالء «كلنا قطر -تميم املجد» ،وتسابق ً
إليه الحافلة للتوقيع في كتاب الوالء؛ تأكيدا على الوالء املطلق لحضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أميرالبالد املفدى ،وسط
أجواء مفعمة بالوطنية.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

وكانت املحطة األخيرة لحافلة طواف قطرهي نادي الخور الريا�ضي ،حيث
شارك كل من مركزلبرثة للتراث ومركزشباب الذخيرة في اليوم الدولي
للشباب ،الذي أقيم بنادي الخور ،وكانت مشاركة واسعة من جميع
املراكزالشبابية.
وقام السيد علي بن لحدان املهندي ،مديرمركزلبرثة للتراث ،بإلقاء
محاضرة حول الشباب ودوره الكبيرفي خدمة الوطن ،وشرح فكرة ًطواف
قطرللجميع ،واألماكن التي زارتها الحافلة والتي تخطت الـ  292مكانا ،منها
الوزارات واملوالت والشركات والهيئات واملؤسسات واملناطق السكنية.
وقامت حافلة طواف قطرفي اليومين األخيرين بزيارة املؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي ،وكانت في استقبال الحافلة السيدة آمال املناعي،
الرئيس التنفيذي للمؤسسة ،وبحضور املراكزاملنضوية تحت مظلتها،
وقد شارك في التوقيع في كتاب العزة أكثرمن  200موظف وموظفة.
ً
وزارت الحافلة أيضا مركزالطب السوري ،حيث استقبلها أفضل
استقبال ،وشارك في التوقيع األطباء واملوظفون وفريق التمريض واملر�ضى
ً
أيضا.

Nama Center Website
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مقابالت إعالمية
مقابالت إعالمية

تلفزيون قطراليوم:
مقابلة مع السيدة آمال بنت عبداللطيف املناعي ،الرئيس التنفيذي
للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي في تلفزيون قطراليوم خالل
احتفاالت اليوم الدولي للشباب 2017
يوم اإلثنين  16أغسطس 2017
(وقت اللقاء 03:46 - 02:54 :و)05:00 - 03:53

تلفزيون قطر:
السيد عبدالرحمن السيد ،رئيس قسم برامج التواصل املجتمعي ومدير
مشروع سما نماء بمركزاإلنماء االجتماعي "نماء" ،يتحدث خالل برنامج
حياتنا عن إطالق مشروع (سما نماء)
يوم الخميس  24أغسطس 2017
(وقت اللقاء)23:00 - 09:29 :

قناة الريان:

مقابلة مع السيد را�ضي عجالن العنزي ،مديرمكتب االتصال
واإلعالم في مركزاإلنماء االجتماعي "نماء" ،في برنامج تراحيب ،خالل
احتفاالت اليوم الدولي للشباب 2017
يوم اإلثنين  16أغسطس 2017
(وقت اللقاء )32:58 - 30:41

قناة الريان:

مقابلة مع السيد أحمد ماجد املعاضيد ،رسام تميم املجد ،في برنامج
تراحيب ،خالل احتفاالت اليوم الدولي للشباب 2017
يوم اإلثنين  16أغسطس 2017
(وقت اللقاء)31:45 - 31:17 :

قناة الريان:

لقطات من تغطية قناة الريان لتشكيل أكبرجدارية لتميم املجد في نادي
السد

يوم الثالثاء  25يوليو 2017
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فيسبوك

يوليو

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

مواقع التواصل االجتماعي

30

301

تويتر يوليو

49,100

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع
nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

909

إنستجرام

NamaQatar
ً
أكثرالبوستات تفاعال

1,486

يوليو

194,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

40
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1,371

17,511
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أغسطس

فيسبوك

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

مواقع التواصل االجتماعي

35

تويتر

131

أغسطس

30,700

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع
nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

295

إنستجرام

NamaQatar
ً
أكثرالبوستات تفاعال

514

أغسطس

3,720,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

45
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883

17,176
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سبتمبر

فيسبوك

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

مواقع التواصل االجتماعي

32

تويتر

2,917

سبتمبر

2,17,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع
nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

385

إنستجرام

NamaQatar
ً
أكثرالبوستات تفاعال

758

سبتمبر

445,000

يرجى الضغط هنا لزيارة املوقع

nama_qa
ً
أكثرالبوستات تفاعال

30
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928

47,061

15

مواضيع هامة
مواضيع هامة

ً
َّ
عرف االتحاد الدولي للعمل االجتماعي مهنة العمل االجتماعي بأنها المهنة التي تعمل على التطور الوظائفي للشعب أفرادا
وجماعات؛ عن طريق نشاطات تركزعلى العالقات كعامل تواصل بين اإلنسان وبيئته .هذه النشاطات تشمل مهام المحافظة
على قدرات الشخص المعرضة لالنهيار ،ومهام تأمين الموارد االجتماعية ،ومهام العمل على صيانة وظائفه ااالجتماعية.

للمزيد من التفاصيل ،اضغط هنا

تقويم الفعاليات

تقويم
الفعاليات

اليوم العاملي للصحة
النفسية
 10أكتوبر٢٠١٧

األسبوع العاملي
لريادة األعمال
 17-13نوفمبر٢٠١٧

اليوم الوطني
 18ديسمبر٢٠١٧

الحفل السنوي
للموظفين
 14ديسمبر٢٠١٧

اليوم الدولي
للمتطوعين
 5ديسمبر٢٠١٧
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