
بالتوازي مع دعوة للمشاركة في جمع التبرعات !تضرري غرب إفريقيا
بنك بروة وقطر الخيرية يحتفيان برائدي تسلق كليمنجارو القطري"

  أسرع مقدمي الخدمات ا#صرفية ا#توافقة بالتعاون مع قطر الخيرية، قام بنك بروة، –2012 يونيو 11الدوحة – 
ً في   ،قطر الخيريةومتطوعي بطلي الغوص القطري$،  بعودة احتفا(ًحفل عشاء خيري قطر برعاية مع الشريعة نموا

  مكافحةلصالح التبرعات جمع وتشجيع أفريقيا من أجل زيادة الوعي في اللذان تسلقا جبل كليمنجارو، أعلى جبل
.ا#*ي$ في غرب أفريقيا تهدد ا#جاعة التي

 وط*ل البوعين$ سالم محمد فهد، ضيوف الشرف وحضرها في النادي الدبلوماسي وقد عقدت ا(حتفالية ليلة أمس
 ممثلي قطربروة، و، فض* إدارة بنك شاب$ قطري$ يكم*ن هذا التحدي، أول العمادي كمال عبد الرحمن عبد العزيز

 ا#شكلة بالحضوركبار رجال ا&عمال. وتم خ*ل ا(حتفال إب*غ ا#حلية و كبار الشخصيات منالخيرية، وعدد كبير 
  للمساهمة في حل تلك ا#شكلة ا(نسانية التيلتبرع با#ال، حيث تمت دعوتهم لالتي تواجه غرب أفريقيا ا#ستمرة

يتوقع تفاقها مع موسم الصيف. 

إننا تروب وقال السيد ستيف  العمادي وط*ل البوعين$ فهددعمنا لفخورون ب"، الرئيس التنفيذي #جموعة بنك بروة، 
  فيللمساعدة القطري$ بداية رحلتهم وحتى نهايتها لدعم قضية عا#ية بهذه ا&همية. أردنا دعم هذين الشاب$ منذ

  بالتعاون معهذه الليلة في الحدث هذاقمنا بتنظيم في غرب أفريقيا،  و ا#جاعة عا#ي تجاه أزمة الهتمامتوجيه ا(
 كل حسب طاقته. تتطلب هذه التبرع على مواصلةتشجيع الناس مثابرة هذين الشاب$ وقطر الخيرية ل)شادة ب

 ا#ياهبسبب عدم توفر الغذاء، والدواء، و وشيكة وقوع كارثة منع من أجل تضافر الجهودعلى وجه الخصوص ا&زمة 
 ودول إفريقية أخرى. لقد أدهشنا حجم الدعم ا#حلي لهذه ا#بادرة النيجر فيضروريات الحياة والصالحة للشرب، 

 ،القضايا ا'نسانية دعم بلتزم بنك بروة التزامـاً تامـاًالناس بنفس الدرجة. يحتى ا%ن، ونأمل أن يستمر عطاء 
." حياة ا#جتمعات ا&قل حظـاً للمساعدة في تحس$ في وسعنا القيام بكل ماوسنواصل 

 
 ، حملة أخرىمنتصف شهر مارس ا(نتهاء منها في التي تم، وقد أطلق بنك بروة وقطر الخيرية بعد حملة التوعية

 كارثة. والتسبب بإفريقيا في هذه ا#نطقة من مجاعة الحيلولة دون وقوع أزمة وتوجيهها للمساعدة في لجمع التبرعات
 ، ولكن من خ*ل تعليمهمالضروريات ليس فقط عبر توفير مستويات مختلفة #ساعدة هذا ا#جتمع على وبُذلت جهود

 وتقنيات لتنقية ا#ياه أنظمة الطاقة الشمسية من مستوي معيشتهم. يشمل ذلك يمكن أن تُحسن ا#ختلفة التي الطرق
  ومازالت الفرصة متاحة للراغب$ بالتبرع للمساعدة في الحد من آثار ا#جاعة والجفاف، إذ يمكن.زراعية أفضل

.200000007489 :و التحويل مباشرة إلى رقم حساب  أبروة فرع من فروع بنك أيالتبرع في 

 من جهته شكر يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية الشاب$ القطري$ على رحلتهما التطوعية
 ) الوصول لقمة أعلى قمة جبل بأفريقيا  من أجل لفت ا&نظار إلى معاناة ا#*ي$ ا#هددين(وإنجازهما هذا التحدي 

 با#جاعة في غرب افريقيا، كما شكر بنك بروة على تمويل رحلتهما الى كليمينجارو، وعلى التعاون مع قطر الخيرية
  مليون نسمة في15من أجل اط*ق حملة لجمع التبرعات لصالح سكان تلك ا#نطقة ممن يعانون مجاعة حقيقة تهدد 

دول ا#نطقة،  وخاصة النيجر.
 "تحدي منوقال الكواري إن قطر الخيرية تحث كل الخيرين وأصحاب ا&يادي البيضاء على التبرع لصالح حملة 

 "أجل الحياة التي أطلقتها الجمعية لصالح ضحايا الجفاف في تلك ا#نطقة، واعتبر أن ما تقوم به في إطار هذه



 الحملة الحالية بالتعاون مع بنك بروة يعد جزءا مهما من عملها في الجانب ا'غاثي، لتلبية ا(حتياجات ا'نسانية
 للمتضررين من الكوارث ،معربا عن أمله في ترجمة التبرعات التي سيتم الحصول عليها إلى مشاريع إغاثية عاجلة

لصالح ا#*ي$ في غرب أفريقيا ا#هددين با#جاعة لتخفيف معاناتهم.    

 ا&وضاع على ل*ط*ع عن كثب جمهورية النيجر العمادي قد قاما قبل بدء حملتهم بزيارة وط*ل البوعين$ وكان فهد
 ا#عاناة ا'نسانية بالصوت والصــورةفريقيا، بالتنسيق مع مكتب قطر الخيرية هناك لتوثيق  إفي هذه ا#نطقة من

 ا%ن، وتنشر حفل العشاء خ*ل هذه ا&ف*م الوثائقية الجفاف ونقص الطعام. وتم بث الناجمة عن ا#جاعة#تضرري 
 قطر الخيرية ا(لكتروني وحسابها على الفيسبوك. موقع وويوتيوب تويتر،صفحات و بنك بروة لالفيسبوكعلي حساب 

 هذه الحملة، ولكن ومبادرات مختلفة وقطر الخيرية قد عم* سويا علي مشاريع تجدر ا'شارة إلي أن بنك بروة
ً بنك بروةنقاذ العديد من ا&رواح. ويلعب لقيام بإجراءات فورية 'اكتسبت أهمية قصوى &نها احتاجت إلى ا  دورا

 لدعم، وسيعيد إط*ق حملته الرمضانية  الدول النامية ودعم الوطنية والدولية هاما في معالجة القضايا ا'نسانية
.من هذا العام في وقت (حق قطر في تعليم ا&طفال

انتهى


