
النشرة الرمضانية
ملحق خاص برصد مشاريع ومساعدات وخدمات قطر الخيرية الرمضانية 1442هـ | 2021مـ

"اصنع بخيرك األمل"
حملة قطر الخيرية الرمضانية

168 مليــون ريــال إجمالــي تكلفــة مشــاريعنا 
الرمضانيــة وننتظــر دعــم المتبرعيــن ليصــل 

خيرهــا لـــ 2,2 مليــون شــخص

 قيمــة مشــاريعنا الرمضانيــة داخــل قطــر 111 
مليــون ريــال لصالــح 600 ألــف شــخص ونأمــل 
بدعــم الخيريــن تقديــم مســاعدات بـــ 100 مليــون 

ريــال للغارميــن واألســر محــدودة الدخــل.

ــار  ــاريع إفط ــذ مش ــم تنفي ــتهدف بدعمك نس
الصائــم وتوزيــع زكاة الفطــر وكســوة العيــد 
والمســاعدات اإلغاثيــة لـــ 1,6 مليــون شــخص فــي 

32 دولــة
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تهنئــة مــن القلــب ألهــل قطــر ولألمتيــن العربيــة واإلســامية بمناســبة حلول تهنئــة مــن القلــب ألهــل قطــر ولألمتيــن العربيــة واإلســامية بمناســبة حلول 
شــهر رمضــان المبــارك ودعــوات بــأن يكــون مقرونــا بالســامة والعافيــة شــهر رمضــان المبــارك ودعــوات بــأن يكــون مقرونــا بالســامة والعافيــة 

واالســتزادة مــن الطاعــات واالســتزادة مــن الطاعــات 

بدعم أهل الخير نأمل أن يصل خير مشاريعنا الرمضانية

لـ 2,2 مليون شخص حول العالم
وبقيمة تقدر بـ 168 مليون ريال 

ــة أبــارك لقطــر قيــادة وحكومــة وشــعبا قــرب  بداي
ــده  ــا هللا أن يعي ــارك داعي ــان المب ــهر رمض ــول ش حل
علــى بادنــا وعلــى األمتيــن العربيــة واإلســامية 
والعافيــة  والســامة  والبــركات  باليمــن 
ــام  ــى اغتن ــا عل ــة، وأن يعينن ــكينة والطمأنين والس
أجــوره العظيمــة باإلكثــار مــن الطاعــات والقربــات 

ــر.  ــر والخي ــال الب وأفع

كمــا أتوجــه باســم قطــر الخيريــة بخالــص الشــكر 
واالمتنــان ألصحــاب األيــادي البيضــاء فــي قطــر مــن 
المواطنيــن والمقيميــن علــى ثقتهــم المتواصلــة 
بهــا ودعمهــم لمشــاريعها علــى مــدار العــام، وعلــى 
تبرعاتهــم الســخية لحماتهــا الرمضانيــة الســابقة، 
مواصلــة  علــى  ألحثهــم  الفرصــة  هــذه  وأغتنــم 
ــان  ــي "رمض ــام الحال ــة الع ــا لحمل ــم خصوص دعمه
بلــوغ  مــن  بعطائهــم  نتمكــن  لكــي  األمــل" 
األرقــام التــي تســتهدفها والوصــول بخيــر مشــاريعنا 
والاجئيــن  النازحيــن  لماييــن  الرمضانيــة 

ــم.  ــر العال ــة عب ــاب الحاج وأصح

ــم  ــهر الكري ــال الش ــتقبل ه ــا سنس ــرا ألنن ونظ
ــل  ــل تواص ــي ظ ــي ف ــى التوال ــي عل ــام الثان للع

ــم  ــاح العال ــزال تجت ــي مات ــة كوروناالت جائح
وعلــى  علينــا  يحتــم  ذلــك  فــإن  بأســره، 
والخيــري  اإلنســاني  العمــل  فــي  المعنييــن 

معانــاة  مــن  للتخفيــف  الجهــود  مضاعفــة 
ــد  ــع تأكي ــا م ــا، خصوص ــر ضعف ــات األكث الفئ

أن  علــى  الدوليــة  المنظمــات 
ــن  ــن والنازحي ــن الاجئي مايي

يســتقبلون الشــهر الفضيــل 
وســط الفقــر والمعانــاة، 

فــي   الحــاد  والشــح 
ضــرورات  توفيــر 

آالف  وأن  الحيــاة، 
عاجــزة  األســر 
تأميــن  عــن 
الطعــام  حتــى 

علــى موائدهــا.

ومراعــاة لهــذه الظــروف واألوضــاع؛ فقــد واصلنــا 
ــامة  ــات الس ــة ومقتضي ــراءات االحتزازي ــذ اإلج أخ
تصميــم  لجهــة  ســواء  االعتبــار  بعيــن  العامــة 
ــر  ــة قط ــل دول ــا داخ ــة وتنفيذه ــاريعنا الرمضاني مش
التذكيــر  علــى  حرصنــا  لجهــة  أو  خارجهــا،  أو 
ــة  ــات رقمي ــة وخدم ــرع الكتروني ــائل تب ــر وس بتوف
ــان  ــهولة واألم ــن الس ــع بي ــة تجم ــر الخيري ــدى قط ل
ــن،  ــا االلكترونيي ــة وتطبيقه ــر الخيري ــع قط كموق
ــن  ــث يمك ــا، بحي ــي وغيره ــق زكات ــع وتطبي وموق
ألهــل الخيــر والمتبرعيــن الكــرام حســاب زكاتهــم 
ــم.  ــي بيوته ــم ف ــدق وه ــرع والتص ــا والتب وإخراجه

لقــد اخترنــا "اصنــع بخيــرك األمــل" شــعارا لحملتنــا 
ــذل  ــل الب ــوة أله ــه دع ــن خال ــه م ــة لنوج الرمضاني

ــهموا  ــل ليس ــم والتكاف ــهر التراح ــي ش ــاء ف والعط
فــي صناعــة األمــل للفقــراء والمحتاجيــن، والعمــل 
أبســط  وتوفيــر  معاناتهــم،  مــن  التخفيــف  علــى 
مقومــات الحيــاة لهــم، وإحــداث فــرق إيجابــي فــي 
حياتهــم، متمنيــن أن نصــل بكريــم ســخائكم 
قطــر  داخــل  شــخص  مليــون   2,2 مــن  ألكثــر 
وخارجهــا مــن خــال المشــاريع والمســاعدات التــي 
ينتظــر أن يصــل إجمالــي قيمتهــا 168 مليــون ريــال. 

األمــل(  )رمضــان  الحملــة  ســتنفذ  كالمعتــاد 
مشــاريع موســمية تتمثــل فــي إفطــار الصائــم ) 
مــع التركيــز علــى الســال الغذائيــة والوجبــات 
الجاهــزة( وتوزيــع زكاة الفطــر وكســوة العيــد، 
غذائيــة  إغاثيــة  مســاعدات  هنــاك  وســيكون 
لمناطــق األزمــات بحكــم الحاجــة األكبــر، كمــا 
ســيتم تقديــم مســاعدات داخــل قطــر للغارميــن 
عــن  الهــم  وإزاحــة  كربهــم  تفريــج  أجــل  مــن 
صدورهــم وإدخــال الفــرح علــى قلوبهــم وقلــوب 
ذات  واألســر  لألرامــل  وكذلــك  أســرهم، 

 . المحــدود  الدخــل 

يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال..
ووفقنا وإياكم لعمل الخير وخيرالعمل. 

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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ألّن اإلنســان بطبيعتــه ينظــر إلــى المســتقبل بعيــن 

األمــل بالرغــم ممــا قد يواجهــه من صعوبــات وتحديات 

فإننــا بالرغــم مــن جائحــة كورونــا التــي عاصرناهــا فــي 

العــام الماضــي والقلــق والتوتــر الــذي كان يعيــش فيــه 

العالــم ـ وال يــزال ـ إال أننــا كنــا ُنبصــر وميــض أمــل فــي 

العبــور إلــى بــّر األمــان مــن خــال توّفــر اللقــاح. 

وبالفعــل بدأنــا فــي بلــوغ األمــل.. ونرجــو أن نجتــاز 

ــة  ــام وعافي ــا بس ــا وتداعياته ــكل مخاوفه ــة ب الجائح

فــي القريــب العاجــل، واألمــل فــي هللا كبيــر دومــا. 

الفقــراء  مــن  المحتاجيــن  مــن  الماييــن  هنــاك  وألّن 

دون  يعيشــون  العالــم  حــول  والاجئيــن  والنازحيــن 

ــس  ــاة، ولي ــات الحي ــن مقوم ــى م ــد األدن ــوا الح أنيملك

ــش  ــق العي ــه لتحقي ــبثون ب ــل يتش ــوى األم ــم س لديه

الكريــم الــذي يحفــظ كرامتهــم اإلنســانية فــإّن مــن 

ــدرة  ــرزق وق ــي ال ــعة ف ــك س ــن مل ــى كل م ــم عل حقه

علــى مــد يــد العــون لآلخريــن أن يســاعدهم علــى صنــع 

هــذا األمــل، ويأخــذ بأيديهــم نحــو األفضــل.

"اصنــع بخيــرك األمــل".. دعــوة مــن حملــة قطــر 
كّل  ليســهم  األمــل"  رمضــان   " الرمضانيــة  الخيريــة 

الخيريــن مــن أهــل قطــر والمقيميــن فيهــا والمحســنين 

فــي العالمفــي شــهر التراحــم والتكافــل ..شــهر البذل 

ــراء  ــل للفق ــة األم ــي صناع ــان ف ــهر رمض ــاء.. ش والعط

مقومــات  أبســط  توفيــر  علــى  والعمــل  والمعوزيــن 

الحيــاة لهــم والتخفيــف مــن معاناتهــم، وإحــداث فــرق 

ــرهم. ــراد أس ــاة أف ــم وحي ــي حياته ــي ف إيجاب

"وهللا فــي عــون العبــد مــا كان العبــد فــي 
عــون أخيــه" 

تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال. 

حملة قطر الخيرية الرمضانية 1442هـ
الشعار والرسالة 

اصنع بخيرك األمل ..
في شهر الرحمة والعطاء



تدعــم حملــة "رمضــان األمــل" المشــاريع فــي 6 مجاالت رئيســة هي التعليــم، التمكيــن االقتصادي، 

ــن  ــا ع ــرآن، فض ــم الق ــز تعلي ــة( ومراك ــة االجتماعي ــاالت )الرعاي ــاح، والكف ــاه واإلصح ــة، والمي الصح

المشــاريع الموســمية التــي تســتهدفها الحملــة وتنفــذ فــي رمضــان وهــي:

)إفطار الصائم / الوجبات الساخنة والسال الغذائية، كسوة العيد، عيدية األيتام، زكاة الفطر( 

المجاالت الرئيسة للحملة
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مشاريع
التعليم

مشاريع
التمكين االقتصادي
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مشاريع
الصحة

مشاريع
الرعاية االجتماعية 

)الكفاالت(

مشاريع
المياه واإلصحاح

مراكز
تعليم القرآن
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1442هـ | 2021مـمشاريع رمضان في أرقام

539,590+2,2 مليون
+22.2 مليون+168 مليون

قارات3 
نعمل فيها

آسيا، أفريقيا، أوروبا

دولة33 
حول العالم

عدد الدول التي تنفذ فيها المشاريع

افطار الصائم

خارج قطر )سال غذائية +وجبات ساخنة(
إجمالي مشاريعنا الرمضانية

داخل وخارج قطر

4,390+1,6 مليون
878,395+56.7 مليون

مشروع كسوة العيد

خارج قطر
إجمالي مشاريعنا الرمضانية

خارج قطر

 600,000456,700
+111 مليون

مستفيد

ر.ق

مستفيد

ر.ق

مستفيد

+5.9 مليونر.ق

مستفيدًا

ر.ق

مستفيدًا

ر.ق

مستفيد

ر.ق

إجمالي مشاريعنا الرمضانية

داخل قطر
زكاة الفطر 

خارج قطر
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456,000450

552,01655,000

168,300+6 مليون

816,750+26.8 مليون

السال والمساعدات الغذائية اإلغاثية 

لمناطق الكوارث واألزمات 
زكاة الفطر 

داخل قطر

48,000450
666,417168,300

20,00015,250
+2.4 مليون

مستفيد

مستفيدًا

ر.ق

ر.ق

مستفيد

ر.ق

مستفيد

678,964ر.ق

مستفيدًا

مستفيد

ر.ق

ر.ق

مستفيدًا

ر.ق

مستفيدًا

ر.ق

عيدية األيتام داخل قطر إفطار الجوال داخل قطر

كسوة العيد ألبناء االسر ذات 

الدخل المحدود داخل قطر

إفطار الصائم المتنقل للعمال

داخل قطر

مونة رمضان لألسر ذات الدخل 

المحدود داخل قطر

المشاريع المجتمعية

داخل قطر )عن بعد(

ر.ق+100 مليون
مساعدات داخل قطر



مشاريع تكافلية ومساعدات 

اجتماعية وبرامج مجتمعية متنوعة 

داخل قطر طيلة الشهر الفضيل 

الرمضانيــة  ومســاعداتنا  مشــاريعنا  قيمــة 
المســتهدفة داخــل قطــر 111 مليــون ريــال لصالــح 

600 ألــف شــخص.

نأمــل بدعــم الخيريــن توزيــع مســاعدات بقيمــة لـــ 
100 مليــون ريــال للغارميــن واألســر ذوي الدخــل 

المحــدود.

تتطلــع حملــة "رمضــان األمــل" بدعــم أهــل العطــاء إلــى أن يصــل خيــر مشــاريعها 

داخــل قطــر لحوالــي 600 ألــف شــخص مــن الغارميــن واألســر ذات الدخــل المحــدود 

والعمــال وأبنــاء الجاليــات، وبتكلفــة تقــدر بـــ 111 مليــون ريــال 

وتشــتمل مشــاريع ومســاعدات الحملــة علــى مشــروع إفطــار الصائــم ) بأنواعــه 

مســاعدات  األيتــام،  عيديــة  ـ  العيــد  كســوة  ـ  الفطــر  زكاة  توزيــع  ـ  المختلفــة( 

للغارميــن واألســر ذات الدخــل المحــدود ، إضافــة للبرامــج المجتمعيــة ) برامــج 

تدعــم المبــادرات التطوعيــة وبرامــج تكافليــة وترفيهيــة فــي عيــد الفطــر( 

النشرة الرمضانية موسم 1442 هـ - 2021 مـ8



9 قطر الخيرية



النشرة الرمضانية موسم 1442 هـ - 2021 مـ10

مشروع إفطار الصائم ويتضمن ثاثة أنواع رئيسة هي:

اإلفطار الجوال:

وجبــات إفطــار خفيفــة تــوزع ألصحــاب الســيارات عنــد 
لمــن  األخــرى  األماكــن  وبعــض  المروريــة  اإلشــارات 
يدركهــم أذان المغــرب قبــل الوصــول لمنازلهــم ) 
لفائــدة 48,000 شــخص، وبتكلفــة تقــدر تزيــد عــن 666 

ــال(  ألــف ري

مشروع زكاة الفطر 
المحــدود  الدخــل  ذات  األســر  لدعــم  مخصــص  وهــو 
والتوســعة عليهــا )لفائــدة 55,000 شــخص، وبتكلفــة 

ــال ( ــف ري ــر 816 أل ــدر بأكث تق

إفطار الصائم المتنقل للعمال:

ويشــتمل علــى الســال الغذائيــة والوجبــات الجاهــزة 
)لفائــدة 456,000 شــخص،وبتكلفة تقــدر بـــ 6 ماييــن 

ريــال( 

مونة رمضان:

المــواد  مــن  رمضــان  احتياجــات  لتوفيــر  تهــدف 
التموينيــة ألســر األيتــام واألســر ذات الدخــل المحــدود 
واألرامــل مــن خــال كوبونــات تــوزع عليهــم )لفائــدة 
20,000 شــخص، وبتكلفــة تقــدر بحوالــي 2,4 مليــون 

ــال(  ري

وقــد حرصــت قطــر الخيريــة علــى االســتعانة بعــدد مــن 
األســر المنتجــة القطريــة لتوفيــر الوجبــات الجاهــزة 
لألســر ذات الدخــل المحــدود ) فــي إطــار مشــروع مــن 
ــة  ــة اإلداري ــع وزارةالتنمي ــيق م ــت( بالتنس ــت للبي البي

ــة. ــؤون االجتماعي ــل والش والعم
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مشروع كسوة العيد 
المحــدود  الدخــل  تــم تخصيصــه ألبنــاء األســر ذات   
)لفائــدة 450 شــخصا، وبتكلفــة تقــدر بأكثــر 168 ألــف 

ــال(  ري

عيدية األيتام 
ــر  ــم قط ــن تكفله ــام الذي ــدم لأليت ــي يق ــغ مال  مبل
 450 )لفائــدة  العيــد  بفرحــة  إلشــعارهم  الخيريــة 

ريــال( ألــف  بأكثــر 168  تقــدر  شــخصا، وبتكلفــة 

المساعدات داخل قطر 
مســاعدات موجهة للغارمين وأســرهم لمساعدتهم 
علــى تجــاوز مشــاكل الديــون والحفــاظ على التماســك 
األســري، ولألســر المتأثــرة بجائحــة كورونا،وتأمــل قطــر 
الخيريــة بدعــم مــن المتبرعيــن الكــرام تقديــم العــون 

لهــذه الفئــات بمبلــغ يقــدر بـــ 100 مليــون ريال. 

البرامج المجتمعية 
قطــر  ســتقوم  الفضيــل  الشــهر  ألجــواء  اســتثمارا 
الخيريــة بتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع التوعويــة 
والتكافــل  التطوعيــة  المبــادرات  ودعــم  والتراثيــة 

أهمهــا:  ومــن  المجتمعــي 

"تحدي المبادرات 2" 

وهــو عبــارة عــن مســابقة بيــن عــدة مبــادرات شــبابية 
للترويــج للمشــاريع اإلنســانية بطــرق مبتكــرة. 

"تحدي 5%"

 لتعزيــز التكافــل االجتماعــي ودعــم المتأثريــن مــن 
ــر. ــاب واألس ــن الط ــا م ــة كورون جائح

"هدايا العيد" 

ويهتــم بتوفيــر الهدايــا للمرضــى وكبــار الســن فــي 
عيــد الفطــر.

"حزاوي الجدة" 

وهــو موجــه لألطفــال واألســر تــروى مــن خالــه قصــص 
تحتــوي علــى قيمــة تنتهــي بلغــز مخصــص للجمهــور.
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تنتظر حملة )رمضان األمل( تبرعات أهل العطاء ليصل خيرها 
لـ 1,6 مليون شخص الجئ ونازح ومحتاج، بقيمة 57 مليون ريال. 

فــي إطــار حملتهــا )رمضــان األمــل( تســتهدف قطــر الخيريــة عبــر مكاتبهــا الميدانية وشــركائها المحلييــن تنفيذ 

ثاثــة مشــاريع رمضانيــة هــي: إفطــار الصائــم وتوزيــع زكاة الفطــر وكســوة العيــد، فــي 32 دولــة 

كمــا ســتقدم مســاعدات غذائيــة للنازحيــن والاجئيــن والمحتاجيــن فــي مناطــق األزمــات والكــوارث، وتتطلــع قطــر 

الخيريــة بدعــم الخيريــن أن يصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع 1,6 مليــون شــخص بتكلفــة 

يتوقــع أن تصــل إلــى 56,7 مليــون ريــال. 

مشاريعنا ومساعداتنا الرمضانية للمجتمعات 
الفقيرة ومناطق األزمات حول العالم

تنفذ في 32 دولة
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إفطار الصائم 

حفاظــا علــى الســامة العامــة ســينفذ مشــرع إفطــار الصائــم هــذا 

التــي تشــتمل علــى  الغذائيــة  الســال  العــام علــى نوعيــن األول 

المــواد التموينيــة األساســية التــي تكفــي األســرة مــدة شــهر كامــل، 

وجبــات  واآلخــر  بنفســها،  إفطارهــا  موائــد  تحضيــر  علــى  وتعينهــا 

اإلفطــار الجاهــزة. وتبلــغ التكلفــة المتوقعــة للمشــروع 22,2 مليون 

ريــال، وينتظــر أن يســتفيد منــه 539,590 شــخصا.

زكاة الفطر 

وتهــدف لتخفيــف األعبــاء المعيشــية علــى األســر ذات الحاجــة وإدخــال 

الســرور علــى أفــراد أســرها، وتبلــغ التكلفــة المتوقعــة للمشــروع 5.9 

مليــون ريــال، وينتظــر أن يســتفيد منــه 456,700 شــخصا.

كسوة العيد 

أن  ينتظــر  العيــد،  بفرحــة  إلشــعارهم  األيتــام  لألطفــال  مخصصــة 

يســتفيد منهــا 4,390 يتيمــا، بتكلفــة تقــدر بأكثــر مــن 878 ألــف ريــال. 

المساعدات اإلغاثية لمناطق األزمات 

وينتظــر أن يســتفيد منهــا النازحــون والاجئــون والفئــات الفقيــرة 

فــي 25 دولــة وباألخــص الداخــل الســوري ودول الجــوار ، والاجئــون 

الروهينغــا، وذوي الحاجــة فــي اليمــن والصومــال وفلســطين وغيرهــا، 

وذلــك تخفيفــا مــن الصعوبــات المعيشــية التــي يواجهونها، وتشــمل 

المســاعدات توزيــع ســال غذائيــة وتشــغيل أفــران فــي بعــض الــدول ) 

مثــل الشــمال الســوري ( لتوفيــر الخبــر بالمجان.وينتظــر أن يبلــغ عــدد 

المســتفيدين منهــا أكثــر مــن 552 ألــف شــخص، وبتكلفــة تقــدر 

ــال.  ــون ري ــي 26,8 ملي بحوال
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برامجنا 
اإلذاعية 

والتلفزيونيــة 

البرامــج  مــن  عــدد  بإنتــاج  الرمضانيــة  حملتهــا  إطــار  فــي  الخيريــة  قطــر  تقــوم  كعادتهــا 
التلفزيونيــة واإلذاعيــة التــي تقــدم محتــوى داعــم العمــل اإلنســاني بقوالــب مميــزة وجذابــة، 
لتعــرض وتبــث طيلــة الشــهر الفضيــل بالتعــاون مــع شــركائها فــي وســائل اإلعــام القطريــة.

بينهــا 3 برامــج تقــدم ألول مــرة ) برنامجــان تلفزيونيــان همــا: مهمــة، وعيــش تجربتــك، 
باإلنجليزيــة هــو" Charity in Focus".. نتمنــى لكــم متابعــة شــيقة لهــا.  وإذاعــي 

برنامج توعوي يحّث على فعل الخير ويغرس قيم اإلحسان، ويعّرف المستمعين 
على مشاريع قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، ويتيح المجال لتقديم الدعم للحاالت 

اإلنسانية والمساهمة في التبرع للبرامج والمشاريع الخيرية. يقّدم على الهواء مباشرة 
من إذاعة القرآن الكريم بالدوحة.

 تقديم: د.عبد الرحمن الحرمي ـ توفيق أسامة 

الساعة: 10 مساًء وقت البث: األربعاء ـ الخميس ـ الجمعة ـ السبت 

رحلة إنسانية تسلط الضوء على معاناة الشرائح األكثر ضعفًا وتأثرًا باألزمات والفقر. 
ويهدف هذا البرنامج التلفزيوني الذي يبث يوميا من خال قناة الريان وبالتعاون معها 

إلى مساعدة األفراد المتضررين في شتى المجاالت التي تعمل بها قطر الخيرية مثل 
المياه، الصحة، التمكين االقتصادي والتعليم، حيث تظهر كاميرا البرنامج تدخل الفريق 

الميداني والتطور اإليجابي لتدخل ومساعدات قطر الخيرية. 

زار البرنامج مناطق الاجئين السوريين على الحدود السورية التركية والمناطق النائية 
في السودان. 

تقديم: اإلعامي ناصر سالمينـ وقت البث: 6:15 مساء يوميًا

برنامج تلفزيوني توثيقي يبث يوميا عبر تلفزيون قطر يرصد مشاهد إنسانية في 

نيجيريا ويبرز أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الفقيرة بسبب نقص الخدمات 

األساسية التي يحتاجونها وتردي ظروفهم المعيشية، وأثر التدخل اإلنساني في تغيير 

حياتهم لألفضل.

وقت البث: 5:45 مساء يوميًا

برنامج مسابقات يومي يستضيف شخصية من من المشاهير في دولة قطر ليتحدثوا 

فيه عن مجال تميزهم وأثره على المجتمع، كما يعّرف بمشاريع وإنجازات قطر الخيرية 

في إحدى الدول )المحطات( التي تعمل فيها، ويختتم بطرح أسئلة حول تلك اإلنجازات 

في الدولة التي تم تسليط الضوء عليها. يبث البرنامج يوميا على الهواء مباشرة، 

طيلة شهر رمضان على أثير صوت الخليج.

وقت البث: يوميا 5 عصرًا تقديم: أحمد العلي ـ محمد العنزي  

برنامج مباشر يبث عبر إذاعة قطر، ويسعى لتحقيق أمنيات األطفال وأحامهم البريئة 

من خال إيصال رسائلهم الصوتية من مناطق مختلفة من العالم، مساهمة في 

تحقيقها وإدخال الفرح على قلوب أصحابها.

وقت البث: 12:00 ظهرا يوميًا تقديم: إيمان الكعبي  

البرنامج اإلذاعي
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برنامج باللغة االنجليزية يبث على أثير إذاعة قطر يهدف إلى التوعية بأهم القضايا 
اإلنسانية ويسلط الضوء على تدخاتقطر الخيرية في الجانبين اإلنساني والتنموي 

ويتضمن مداخات مع أشخاص لهم تجارب بالعمل الميداني عبر العالم.

تقديم: منار مجدي زهران 

وقت البث: 7:15 مساء ) في األيام من األحد إلى الخميس ( 

"قانون نبي"للشيخ خالد بو موزة
برنامــج يســتعرض مختــارات مــن أحاديــث الرســول ملسو هيلع هللا ىلص فــي الســلوك واألخــاق 
والتعامــات الماليــة وغيرهــا مــن التــي صفــة القانــون، مــن التــزم بهــا أطــاع 

هللا وكتــب لــه الحيــاة الطيبــة، ومــن خالفهــا أغضــب هللا وتنكــدت حياتــه.

توقيت البث : الساعة 4:00 عصرًا  

"وقفات" للدكتور محمد المري
برنامــج إيمانــي يومــي، يربــط القيــم بآيــات القــرآن الكريــم واألحاديــث 
النبويــة، وينــدرج فــي إطــار تنميــة التفكــر والتدبــر فــي آيــات كتــاب هللا 

العزيــز. 

توقيت البث: الساعة 1:00 ظهرًا

"نفحات رمضانية"
برنامــج دينــي يومــي يســهم فــي تهذيــب النفــوس وتزكيتهــا خــال 
عبــر  ويبــث  المشــايخ  مــن  عــدد  تقديمــه  فــي  يشــارك  الفضيــل  الشــهر 

الواتســاب.

توقيت البث: الساعة 12:00 ظهرًا

"بعدين معاك"
لإلعاميين عقيل الجناحي و يوسف أحمد

برنامــج خفيــف يســلط الضــوء علــى بعــض الظواهــر االجتماعيــة والســلوكية 
الســلبية، وضــرورة اســتبدالها بالســلوكيات اإليجابية.

توقيت البث: الساعة 12:00 ليًا  

برامجنا اإلعامية 
على شبكات التواصل 

االجتماعي

ــة  ــل المبارك ــهر الفضي ــات الش ــة وأوق ــة الرمضاني ــواء اإليماني ــتثمارا لألج اس
الدينيــة  البرامــج  بإنتــاج عــدد مــن  الخيريــة  النافعــة قامــت قطــر  باألمــور 

والتوعويــة وســتبث علــى قناتهــا عبــر اليوتيــوب خــال رمضــان.

Focus
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حساب الزكاة ودفعها..
طرق سريعة وميسرة عبر قطر الخيرية

 تتيــح قطــر الخيريــة ألهــل الخيــر والمتبرعيــن الكــرام طرقــا متعــددة وســهلة مــن أجــل حســاب زكاتهــم ودفعهــا 
واإلجابــة عــن االستفســارات المتعلقــة بهــا، أو التبــرع بصدقاتهم،بحيــث يمكنهــم إنجــاز كل ذلــك وهــم فــي 

ــدا. ــي ج ــت قياس ــي وق ــم، وف بيوته

ويتــم ذلــك مــن خــال باقــة أدواتهــا االلكترونيــة وخدماتهــا الرقميــة، أو عبــر التواصــل مع قســم الــزكاة أو لفروعها 
المختلفــة أو مركــز االتصــال والخط الســاخن.

رابط الموقع:

zakaty.org 

رابط التطبيق:

qch.qa/Zakaty

1- قسم الزكاة 
يقــوم القســم مــن خــال خبيــر متخصــص يجمــع بيــن الخبــرة 

الماليــة والمحاســبية والشــرعية بحســاب قيمــة الــزكاة واإلجابــة 

عــن األســئلة الماليــة المرتبطــة بهــا ســواء لألفــراد أو الشــركات 

ــخ (، وحســاب ميزانيــة الشــركات  أو المهــن الحــرة والعقــارات ..ال

عــن  الــزكاة  حســاب  عنــه،  زكويــة  ميزانيــة  وإخــراج  وتحليلهــا 

أســهم المضاربــة واألســهم الثابتــة وحســاب التطهيــر منهــا 

وغيرهــا.

للتواصل مع القسم:

إيميل خبير الزكاة:

rmojahed@qcharity.org

هاتف خبير الزكاة:

44290152 | 55035744
)من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 عصرا يوميا( 

)ومن الساعة 10 مساء وحتى الساعة 1 ليا يوميا(

2- موقع وتطبيق زكاتي

http://zakaty.org
http://qch.qa/Zakaty
mailto:rmojahed@qcharity.org
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44667711 3- مركز االتصال )الكول سنتر(: من خال التواصل على الرقم : 

مقترح واجهة استيكر فرع قطر الخيرية  )3(

4- الفروع ونقاط التحصيل

* الفروع: 
لدى قطر الخيرية 26 فرعا للتحصيل، 17 منها للرجال، و 9 للنساء. ساعات الدوام في هذه المكاتب:

* نقاط وأجهزة التحصيل:
 توجــد لــدى قطــر الخيريــة 97 نقطــة تحصيــل )موقــع تحصيــل( فــي األســواق والمجمعــات التجاريــة و 1622 صنــدوق 

تحصيــل، و 37جهــاز تبــرع آلــي . 

ولمزيد من التسهيات المرتبطة بدفع الزكاة أو الصدقات أو قنوات فعل الخير في هذا الشهر الفضيل يمكن 
االطاع على مادة ) تقنيات وخدمات الكترونية من قطر الخيرية لاستزادة من الخير في هذه النشرة ص :20 (

األيام
ساعات عمل

إلىمن

12:30 ليًا08:30 صباحًامن السبت إلى الخميس

ًالجمعة 12:30 ليًا12:30 ظهرًا
المقر الرئيس “فرع الهال”

األيام
ساعات عمل الفترة الثانيةساعات عمل الفترة األولى

إلىمنإلىمن

12:30 م08:30 م05:30 م08:30 صمن السبت إلى الخميس

12:30 م08:30 م05:30 م12:30 ظالجمعة

الفروع األخرى
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الدوام في رمضان

97
نقطة تحصيل

1,622
صندوق تحصيل ثابت 

37
ماكينة تبرع الكترونية

9
فروع للنساء

17
فرعًا للرجال

الفروع ونقاط 
التحصيل.. 
نستقبل 

تبرعاتكم في 
كل مكان

األيام
ساعات عمل

إلىمن

12:30 ليًا08:30 صباحًامن السبت إلى الخميس

ًالجمعة 12:30 ليًا12:30 ظهرًا
المقر الرئيس “فرع الهال”

األيام
ساعات عمل الفترة الثانيةساعات عمل الفترة األولى

إلىمنإلىمن

12:30 ليًا08:30 م05:30 م08:30 صمن السبت إلى الخميس

12:30 ليًا08:30 م05:30 م12:30 ظالجمعة

الفروع األخرى



هدية تدوم لألبد
أرسل هدية إلى من ُتحب..

هنئه بحلول رمضان واجعل له صدقة جارية

اختر هديتك

عبر التطبيق

qch.qa/App
عبر الموقع

qch.qa/Gift
يترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

http://qch.qa/App
http://qch.qa/Gift
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موقع وتطبيق قطر الخيرية 
يقـّدم موقـع وتطبيـق قطـر الخيريـة صـورة كاملة عـن مشـاريع وخدمات قطـر الخيرية 

حـول العالـم، ويوفر ميزة الملف الشـخصي ليبقي المتبـرع على اطاع بأحدث الحمات 

الخيريـة، ويتيـح لـه التبرع لها وللمشـاريع األخرى، مع خدمات تقسـيط تكلفة المشـاريع 

والتبـرع بلمسـة، ويـزوده بتقاريـر وصـور عـن التبرعـات والمكفوليـن، ويتيـح لـه عبـر خدمة 

الواقـع االفتراضـي والمعـزز عـرض المشـاريع بشـكل واقعـي ألول مـرة فـي مجـال العمـل 

الخيري. 

يمكـن تسـجيل الدخـول للتطبيـق ببصمـة الوجـه أو االصبع ، ويراعي الموقع والتطبيق مسـتوى عال مـن األمان عند 

إدخـال المتبرع معلوماته الشـخصية كمعلومات البطاقـة البنكية واالئتمانية.

 qcharity.org

موقع وتطبيق زكاتي
عمليـة  تسـهيل  إلـى  الخيريـة  قطـر  مـن  زكاتـي  وتطبيـق  موقـع  يهـدف 

الـزكاة وحسـابها والتبـرع بقيمتهـا فـي مصارفهـا المحـددة. ومـن مزايـا 

التطبيـق تسـجيل الدخـول ببصمـة األصبـع والتعـرف علـى الوجـه، ووجود 

بأنـواع  المتعلقـة  الدينيـة  للفتـاوى  وقسـم  الـزكاة،  أصنـاف  لـكل  سـريعة  حاسـبة 

الـزكاة. باإلضافـة إلـى خدمـة حسـاب زكاة الشـركات وزكاة الفطـر، وإخـراج نصـاب الـزكاة فـي 

األوجـه الشـرعية التي تصرف فيها باسـتخدام 

البطاقـة البنكيـة أو االئتمانيـة بأسـهل وأكثر 

الطـرق أمانـا.

الكترونية تقنيـــات وخدمـــات 
مــن قطــر الخيريــة لاســتزادة مــن الخيــر

ألنــه رمضــان شــهر العطــاء والطاعات..والتراحــم والتكافــل.. تضــع قطــر الخيريــة بيــن أيديكــم طرقــا ميســرة 

لاســتزادة مــن الخيــر عبــر المواقــع والتطبيقــات االلكترونيــة التــي صممتهــا، والمبــادرات المختلفــة التــي أطلقتهــا 

والتــي يمكــن التبــرع مــن خالهــا الكترونيــا بســهولة وأمــان لمنــح األمــل للفئــات المحتاجــة عبــر العالــم ، ســائلين 

المولــى أن تكــون لكــم بركــة فــي الدنيــا وذخــرا فــي اآلخــرة. 

رابط الموقع:

zakaty.org 

رابط التطبيق:

qch.qa/Zakaty

qch.qa/App

http://qcharity.org
http://zakaty.org
http://qch.qa/Zakaty
http://qch.qa/App
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المحّصل المنزلي
خدمـة تتيـح للمتبـرع إمكانيـة طلـب محصـل عبـر موقـع وتطبيـق قطـر الخيريـة 

الخريطـة  علـى  المتبـرع  بتحديـد موقـع  تلقائيـا  النظـام  ويقـوم  االلكترونييـن، 

معـه،  التواصـل  فـي  يشـرع  الـذي  محصلـة"  أو   " محصـل  ألقـرب  طلبـه  وإرسـال 

الخريطـة.  علـى  مكانـه  ومشـاهدة 

 qch.qa/APP

مركز االتصال ) الكول سنتر (
يتولـى مركـز االتصـال بقطـر الخيريـة مسـؤولية متابعـة شـؤون المتبرعيـن والـرد علـى استفسـاراتهم وتسـهيل 

اسـتقبال تبرعاتهـم، ومتابعـة المشـاريع والكفـاالت، واسـتقبال الطلبات واالستفسـارات المتعلقة بالشـراكات مع 

قطـر الخيريـة أو طلبـات التبرعـات العينيـة " طيـف"، والدعـم الفنـي فـي حالـة وجـود إشـكاليات لـدى المتبرعيـن في 

الدخـول علـى الموقـع والتطبيـق االلكترونييـن لقطـر الخيريـة، حيـث يعمـل المركـز خـال شـهر رمضـان علـى مـدار 

األسـبوع كامـا مـن 8 صباحـا وحتـى السـاعة 1 ) بعـد منتصـف الليـل ( ، ويتـم التواصـل مـع الجمهـور والـرد عليه 

مـن خـال مايلي: 

الخط الساخن 44667711. 1

خدمة WhatsApp على الرقم 77667711 . 2

خدمة "أبشر" وذلك عبر إرسال رسالة نصية مجانًا إلى الرقم 92747. 3

4 .info@qcharity.orgالبريد االلكتروني

5 .qcharity.org الدردشة المباشرة المتاحة عبر الموقع االلكتروني

إرسـال . 6 خـال  مـن  التبـرع  فـي  للراغبيـن  الماليـة  التعهـدات  إسـتقبال 

.92124 الرقـم  إلـى  مجانـًا  نصيـة  رسـالة 

وتم مؤخرا إطاق خدمة االستبيانات لقياس مدى رضا العماء عن الخدمات المقدمة لهم. 

الدال على الخير 
 انطاقـا مـن قـول نبينـا محمـد ملسو هيلع هللا ىلص: " منـدّل علـى خيـر فله مثل أجـر فاعله" 

تـم إطـاق هـذه الخدمـة لتتيـح لمسـتخدمي وسـائل التواصـل االجتماعي 

الترويج لمشـاريع قطر الخيرية عبر حسـاباتهم المختلفة، ومتابعة أثرهم 

فـي الداللـة علـى الخيـر، وبموجـب حجـم الترويـج يحصلـون علـى نقـاط، 

وعنـد جمعهـم مـا يكفـي مـن نقـاط يتـم إدراجهـم فـي الئحـة الشـرف 

ويتـم تكريمهـم ومنحهـم الـدرع الخيـري. 

qch.qa/dal

http://qch.qa/APP
mailto:الالكترونيinfo@qcharity.org
mailto:الالكترونيinfo@qcharity.org
http://qcharity.org
http://qch.qa/dal
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هدية 
نافـذة لتشـجيع النـاس على إهـداء أعمال الخير ومشـاريع الصدقـة الجارية ألحبائهم 

حيـث   .. والـزواج  التخـرج  ومناسـبات  كاألعيـاد  السـعيدة  المناسـبات  فـي  خصوصـا 

يقـوم المتبـرع باختيـار المشـروع المرغـوب الذي سـيهديه، ثم يدخل بيانات مسـتلم 

الهديـة لتصلـه رسـالة نصيـة تعلمـه بوجـود هديـة خاصة مـع رابـط المشـروع الخيري، 

ثـم إشـعارات عـن سـير العمـل فيـه، وتقريـر مصـور عنـه فـور االنتهـاء منه.

qch.qa/Gift

 

الجاريـة  الصدقـة  مشـاريع  أحـد  اختيـار  للمتبـرع  تتيـح  خدمـة 

أو  كاملـة  بصـورة  يحـب،  مـن  ثـواب  فـي  بقيمتهـا  والتبـرع 

أو  لـه،  التبـرع  أو األصدقـاء فـي  العائلـة  إشـراك اآلخريـن مـن 

طـرح مشـروع عبـر حملة جماعيـة للتبرع لـه عبـر ذوي المتوفى 

ومعارفـه. 

qch.qa/thawab

الصدقة اليومية )صدقة اليوم(
برنامـج تبرعـات خـاص يتيـح للمشـتركين فيـه عبـر موقـع قطـر 

يوميـة  بصدقـة  التصـدق  االلكترونييـن  تطبيقهـا  أو  الخيريـة 

خيـر  عمـل  لهـم  ليجعلـوا  المتبـرع،  مـن  المختـارة  بالقيمـة 

مـن  وقـت  أي  فـي  الـدوري  التبـرع  إيقـاف  ويمكنهـم  يومـي. 

خـال الصفحـة الشـخصية أو مـن خـال التحدث مـع خدمة مركز 

الخيريـة. بقطـر  االتصـال 

qch.qa/dailysadaka

http://qch.qa/Gift
http://qch.qa/thawab
http://qch.qa/dailysadaka
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الكافليـن  حـّث  علـى  "أمنيتـي"  مبـادرة  تقـوم 

والمتبرعيـن لتحقيق أمنيات األطفـال األيتام والفقراء 

المكفوليـن لـدى قطـر الخيريـة فـي أكثـر مـن 30 بلـدًا، 

موقعهـا  عبـر  وتوفـر  احتياجاتهـم،  بحسـب  وذلـك 

وتطبيقهـا االلكترونييـن مجموعة من هـذه األمنيات، 

والتبـرع  المرغوبـة  األمنيـة  باختيـار  المتبـرع  ليقـوم 

 . لتحقيقهـا

qch.qa/wish

صدقة العشر األواخر 10 * 10
بشـكل  صدقـة  جدولـة  إمكانيـة  للمتبـرع  العشـر  صدقـة  توفـر 

يومـي تتـم آليـًا خـال العشـر األواخـر مـن رمضـان لتمّكنـه مـن 

الخيريـة  الخيـر، عبـر موقـع وتطبيـق قطـر  االسـتزادة مـن عمـل 

كل  والتبـرع  الدخـول  تسـجيل  إلـى  الحاجـة  االلكترونييـن،دون 

مـرة.

qch.qa/app

http://qch.qa/wish
http://qch.qa/app
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محطات رمضانية تؤنسك في رمضان 
ــا  ــا وأصدرته ــي أنتجته ــدة الت ــب المفي ــة والكت ــة النافع ــات االلكتروني ــن التطبيق ــة م ــم مجموع ــن أيديك ــع بي نض
قطــر الخيريــة، لتكــون محطــات لــك خــال الشــهر الفضيــل تســتظل بظالهــا الورافــة وتتــزود منهــا بخيــر زاد وتقضــي 

معهــا أوقاتــا طيبــة:

1- تطبيق "أيامي" 
qch.qa/ayamy

تطبيق "أيامي" موسوعة تفاعلية ثقافية ودينية، ُصِمم ليكون رفيقا لك في أيامك ولياليك على 
مدار العام.، ويوفر عددًا من الخدمات مثل مواقيت الصاة واتجاه القبلة، باإلضافة إلى األدعية 

واألذكار وخدمة الفتاوى، كما يضم عددًا من الكتب الرقمية القيمة والمتنوعة التي تناسب مختلف 
اهتمامات وأعمار أفراد األسرة.

ويشاركك تطبيق "أيامي" أجمل اللحظات في رمضان، عبر خدمة التنبيهات التي تصلك عبر هاتفك ، 
ومن خال خدمة اإلمساكية التي تعرض مواقيت اإلفطار واإلمساك طيلة الشهر الفضيل.

2- تطبيق "جامع الحديث"
qch.qa/Hadith

يوفــر لــك تطبيــق "جامــع الحديــث" جميــع األحاديــث الــواردة عــن نبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام، 
بحيــث يجعــل مــن مهمــة الوصــول إلــى األحاديــث أكثــر ســهولة ومتعــة، مــن خــال تصنيــف األحاديــث 

بنــاء علــى الكتــب التســع الصحــاح. 

مــن مزايــاه: ســهولة البحــث والفهرســة والترقيــم واإلحالــة والعــرض، والمشــاركة مــع األصدقــاء 
والمتابعيــن عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ، والحفــظ فــي المفضلــة .

3- المدونة 
qcharity.org/blog

مدونــة متخصصــة فــي نشــر الوعــي بأهميــة العمــل الخيــري واإلنســاني باللغــة العربيــة. إذ تضــم 
ــة  ــا وحصيل ــدم خبرته ــري وتق ــل الخي ــي العم ــرة ف ــع بالخب ــاٍم تتمت ــة ألق ــهامات تحريري ــاالت وإس مق
تجاربهــا الحياتيــة فــي األعمــال اإلنســانية فــي صــورة مقــاالت ثريــة وشــيقة؛ كمــا تقــدم أفــكاًرا مثمــرة 
فــي مختلــف مجــاالت العمــل الخيــري واإلنســاني والمجتمعــي تمثــل إفــادة لألفــراد والمؤسســات بمــا 

ــم.. يعــود بالنفــع علــى المجتمــع والمحتاجيــن حــول أنحــاء العال

4- مكتبة قطر الخيرية االلكترونية
qcharity.org/ar/qa/media

تعــرف عبــر هــذه الصفحــة علــى إصــدارات ومطبوعــات قطــر الخيريــة كمجلــة "غــراس" المتخصصــة 
ــي،  ــاني والتطوع ــل اإلنس ــم بالعم ــي تهت ــوث الت ــب والبح ــن الكت ــة م ــري، ومجموع ــل الخي ــي العم ف

والنشــرات، وكتــب األطفــال.

http://qch.qa/ayamy 
http://qch.qa/Hadith 
http://qcharity.org/blog 
http://qcharity.org/ar/qa/media 
http://qcharity.org/ar/qa/media 
http://qcharity.org/blog 
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أجمل األصدقاء وخير الرفقاء ألطفالك
تضــع قطــر الخيريــة بيــن أيــدي أطفالكــم مجموعــة مــن القصــص والكتــب التفاعليــة واأللعــاب التــي أصدرتهــا 
خصيصــا لهــم، إســهاما منهــا فــي تعزيــز روح المبــادرة وخدمــة اآلخريــن لديهــم، بأســلوب مشــوق، الكتــب متاحــة 
علــى موقــع قطــر الخيريــة االلكترونــي.. لإلطــاع عليهــا وتنزيلهــا واالســتمتاع بمضمونهــا، خصوصــا فــي شــهر 

ــارك.  رمضــان المب

1ـ سلسلة اقرأ ..تعلم ..ساعد 

 يتضّمــن كل كتــاب منهــا قصــة ســردية وقصــة حقيقيــة ومــواد توعويــة 
وتختتــم  القصــص،  بموضــوع  مرتبطــة  تفاعليــة  وأنشــطة  وتثقيفيــة 
بربــط الطفــل بمشــروع يمكــن فــي إطــاره دمجــه بعمــل تطوعــي إيجابــي 
يســاعد بــه غيــره، صــدر مــن السلســلة قصتــان : " الرحلــة العجيبــة" و" ربيع 

بــا أشــجار خضــراء" 

www.qcharity.org/ar/qa/media/childstory

2ـ ألونُّ وأساعد 

كتــاب يعــّرف الطفــل الصغيــر علــى نعــم هللا التــي تحيــط بــه كالمــاء 
والصحــة وغيرهــا عبــر تلويــن اللوحــات الموجــودة والعبــارات الجميلــة ،  

وتعلمــه كيــف يســاعد غيــره. 

https://www.qcharity.org/Exportpath/
WebStoryGhras/2017/11/0-Photo2017-11-30_02-28-21-PM.
pdf

3ـ أذكاٌر وألوان 

ــة  ــوان األدعي ــة واألل ــال الريش ــن خ ــل م ــم  الطف ــاء يتعل ــع الدع ــة م رحل
بأســلوب ســهل وجــذاب ويحفظهــا. 

https://www.qcharity.org/Exportpath/
WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-02_12-57-44-PM.
pdf

أذكار وألوان

عُة األذكار وبهجُة األلوان
مت

ُن وُأَساِعد ُأَلوِّ

سلسلة إصدارات غراس )9(

http://www.qcharity.org/ar/qa/media/childstory
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/11/0-Photo2017-11-30_02-28-21-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/11/0-Photo2017-11-30_02-28-21-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/11/0-Photo2017-11-30_02-28-21-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-02_12-57-44-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-02_12-57-44-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-02_12-57-44-PM.pdf
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4ـ األبطال الثاثة 

ــى  ــا عل ــن خاله ــال م ــرف األطف ــص، يتع ــاث قص ــى ث ــتمل عل ــاب يش كت
ــويق،  ــرة والتش ــن المغام ــم م ــا عوال ــفون فيه ــن، ويكتش ــال مميزي أبط

ــداع.  ــاء واإلب ــدي والعط ــن التح ــاذج م ونم

https://www.qcharity.org/Exportpath/
WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-11_09-01-39-AM.
pdf

5ـ فرساُن الخير 

اليــد  مهــارات  األطفــال  فيهــا  يســتخدم  لعبــة 
ــارات  ــبهم مه ــف، وتكس ــر المواق ــة وتقدي والماحظ
اإليجابيــة  الســلوكيات  علــى  وتحفزهــم  حســابية، 
ــال  ــن خ ــا م ــرف عليه ــا والتع ــن تنزيله ــنة، يمك الحس

التالــي:  الرابــط 

https://www.qcharity.org/Exportpath/
WebStoryGhras/2018/5/0-Photo2018-05-
09_02-05-35-PM.pdf

6ـ أبطاٌل في مواجهة كورونا 

كتابــان ولــكل منهمــا كتيــب تلويــن، يعرفــان األطفــال 
بســبب  االحترازيــة  لألمــور  البديلــة  األفعــال  علــى 
اإلجــراءات االحترازيــة المصاحبــة لكورونــا، وعلــى كنــوز 
بيوتهــم الموجــودة ليســتثمروها كمكتبــة وحديقــة 

البيــت وغيرهــا. 

رابطا الكتابان:

https://www.qcharity.org/Exportpath/
WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-
15_09-13-12-AM.pdf

https://www.qcharity.org/Exportpath/
WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-
04_04-40-21-PM.pdf

أبطال في مواجهة كورونا
أفعُل  ..         وال أفعُل

أكتشُف كنوَز بيتي
أبطاٌل في مواجهِة كورونا 

األبطال الثالثة
جمموعة قصصية للفتيان 

سلسلة اقرأ واستمتع 
اإلصدار األول

رسوم : حممد حزام - حممد الزييديتأليف : حمسن الهاجري - لولوة البنعيل - عيل الرشيد 

https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-11_09-01-39-AM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-11_09-01-39-AM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2017/5/0-Photo2017-05-11_09-01-39-AM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2018/5/0-Photo2018-05-09_02-05-35-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2018/5/0-Photo2018-05-09_02-05-35-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2018/5/0-Photo2018-05-09_02-05-35-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-15_09-13-12-AM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-15_09-13-12-AM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-15_09-13-12-AM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-04_04-40-21-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-04_04-40-21-PM.pdf
https://www.qcharity.org/Exportpath/WebStoryGhras/2020/6/0-Photo2020-06-04_04-40-21-PM.pdf
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كافلي الكريم ...

بداية أهنئكم بشهر رمضان الكريم واسمحموا لي أن اشكركم على ما تقدمونه لي من 

دعم.  وأود أن أخبركم بأني أحب دراستي  وأحب كرة القدم، وأخطط أن أكون في المستقبل 

مهندسا مدنيا. قبل الكفالة كانت حياتنا صعبة جدًا وال أستطيع ممارسة هواياتي وال أقدر 

الحصول على ما أريد، أما بعد الكفالة فقد عادت لنا الحياه من جديد، وقد دخلت نادي الكارتيه، 

وعدت للتفوق في دراستي.

أنت الفرحة التي جعلت حياتي جميلة ، سأدعو لك في رمضان عند اإلفطار وعند كل صاة.

أتمنى لك دوام الصحة والعافية.  

عبدهللا نحاس ـ الجئ سوري |  8 سنوات 

بمناســبة قــدوم رمضــان قــام عــدد مــن مكفولــي قطــر الخيريــة مــن األطفــال 

الفضيــل  بالشــهر  لهــم  يباركــون  لكافليهــم  رســائل  بإرســال  األيتــام 

والصــدق  بالبــراءة  تنبــض  ..كلمــات  اإلفطــار  عنــد  بالدعــاء  ويتذكرونهــم 

الكــرام.  للكفــاء  المفرحة..هنيئــا  واإلنجــازات  واإليجابيــة 

كافلي العزيز 

السام عليكم. أتمنى أن تكون بخير في البداية أود أن أشكرك جزيل الشكر لرعايتك لي لفترة 

طويلة. أشعر أنك بمثابة والدي، وأحس بأنك كأب يعتز بطفله.

كما تعلم، فقدت والدي في سن السابعة ثم لم يكن لوالدتي القدرة على إعالتي وتمكيني 

من الرعاية والتعليم المناسبين. بفضل هللا جعلت لحياتي معنى وخففت عني آالم الفقر 

الذي تعاني منه عائلتي.  أدرس اآلن في الصف الثامن وأبشرك بأن نتائجي ممتازة.

أحبك كثيرا من أعماق قلبي. وأدعو لك في رمضان. عندما أجلس ألفطر، وأبتهل إلى هللا بأن 

ينير دربك ويوفقك في حياتك.

أحلم بأن أصل إلى أعلى مراتب العلم لتعتّز أنت بي، ولتفتخر بي أسرتي وكل من حولي. 

عمران نذير ـ كوميا، بنغاديش |  14 عاما ـ الصف الثامن  

كافلي العزيز ...
شهر مبارك عليك وعلى أسرتك وأتمنى أن تكون بصحة وعافية. 

اســمي مجاهــد عبــد الرحمــن وأســكن فــي مدينــة بوجــور ، أدرس اآلن فــي الصــف األول 
بالمدرســة الثانويــة، وأنــا االبــن الثانــي ألربعــة أبنــاء فــي أســرتي. 

حصلت على الكفالة من قطر الخيرية منذ عام 2014، بعد وفاة والدي رحمه هللا . 

أشــكرك كافلــي الكريــم لدعمــك المتواصــل، فبفضــل ذلــك تغيــرت حياتــي وحيــاة 
والــدي  وأمنيــة  أمنيتــي  تحقيــق  مــن  لنــا تمكنــت  لألفضــل، وبمســاندتك  أســرتي 

القــرآن.  المتوفــى وهــي أن أدرس فــي المدرســة وأحفــظ 

أريــد أن أخبــرك أننــي أحفــظ30 جــزءا مــن القــرآن، وأدعــو هللا أن يمنحــك الصحــة والعافية 
ويرزقــك رزقا واســعا.

مجاهد عبد الرحمن ـ اندونيسيا  |  15 سنة ـ الصف األول الثانوي  
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حّلة جديدة لدليل مشاريع
قطر الخيرية نسخة عام 2021

أصــدرت قطــر الخيريــة دليــل مشــاريعها الســنوي للعــام 2021، بحّلــة جديــدة مميــزة، تراعــي جاذبيــة العــرض وجماليــة 
اإلخــراج، وســهولة تصفــح المتبرعيــن الكــرام لهــذه المشــاريع عبــر الهاتــف الجــّوال، وســرعة الوصــول لبيانــات 

المشــاريع التــي يرغبــون باالطــاع عليهــا أو التبــرع لهــا، مــن خــال الضغــط )النقــر( عليهــا. 

 كمــا يمكــن للمتبــرع اســتخدام تقنيــة الواقــع االفتراضــي )VR( فــي مشــاهدة الفيديوهــات عنــد تصفــح الدليــل، 
وذلــك عبــر توجيــه كاميــرا الجــوال المتضمنــة فــي تطبيــق قطــر الخيريــة. 

المجاالت والدول

تتــوزع مشــاريع الدليــل التنمويــة واإلنســانية علــى 
مجــاالت عمــل قطر الرئيســة والــدول التــي تنفذها  

فيهــا، بحيــث يذكــر إلــى جانــب كّل منهــا 
المســتفيدين  وعــدد  المشــروع  تكلفــة 

منــه.

وتتمثــل هــذه المجــاالت فــي: الكفــاالت ـ األمــن 
الغذائــي ـ  مشــاريع الســكن االجتماعــي. 

الصحــة ـ التعليــم والثقافــة ـ المشــاريع االجتماعيــة 
- التمكيــن االقتصــادي ـ الميــاه واإلصحــاح ـ الســكن 
والوئــام االجتماعــي، وتنفــذ هــذه المشــاريع فــي 28 

دولــة عبــر العالــم. 

وتــم اختيــار المشــاريع بنــاء علــى مــا تقدمــه المكاتب 
الخطــط  علــى  معتمــدة  الخيريــة،  لقطــر  الميدانيــة 
وتســهم  فيهــا،  تعمــل  التــي  للــدول  التنمويــة 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  الدليــل  مشــاريع 

.2030 المتحــدة  لألمــم  المســتدامة 

قصص نجاح

يتضّمــن الدليــل إحصائيــات عــن نســبة البطالــة والفقر 
واألميــة للــدول التــي تعمــل بهــا قطــر الخيريــة ولهــا 
مشــاريع فــي الدليــل، وإنجــازات قطــر الخيريــة فــي 

العــام الماضــي 2020، بلغــة األرقــام.  

الخيــر  وأهــل  المتبرعيــن  الخيريــة  قطــر  وتعتبــر 
والداعميــن شــركاء لهــا فيمــا تحققــه مــن إنجــازات 
حيــاة  فــي  فــوارق  مــن  تتركــه  ومــا  مهمــة، 
ــراز  ــي إب ــك  ف ــل  ذل ــس الدلي ــذا عك ــتفيدين، ول المس
مــن  اســتفادت  لنمــاذج  النجــاح  قصــص  مــن  عــدد 
مصــورة  ونمــاذج  تنفيذهــا،  تــم  التــي  المشــاريع 

تنفيذهــا.  ســبق  التــي  للمشــاريع 
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مشاريع صغيرة غّيرت حياتهم

"الركشة"
تنتشل عائلة 

مقبول من 
براثن البطالة 

بباكستان

مقبــول حســين أحــد ســكان منطقــة شــوكورت بباكســتان كان يعمــل ســائق 
ســيارة أجــرة. 

 بســبب عــدم قدرتــه علــى شــراء ســيارة أجــرة عمــل مــع شــخص كســائق 
ســيارة، وكان ال يمنحــه ســوى القليــل مــن المــال الــذي ال يكفيــه االحتياجــات 

ــرته.  ــية ألس األساس

فــي مــارس 2020، فرضــت باكســتان إغاًقــا تامــا علــى مســتوى البــاد، 
وأغلقــت المتاجــر واألســواق ومراكــز التســوق والمكاتــب باســتثناء خدمــات 

ــا. ــروس كورون ــار في ــة انتش ــوارئ لمواجه الط

هــذا األمــر أضــر باألشــخاص الذيــن ليســت لديهــم مهــن ثابتــة ومــن بيــن 
المتضرريــن مــن هــذا االغــاق كان مقبــول حســين الــذي قدمــت لــه قطــر 
ــط  ــغ متوس ــة" ويبل ــرف ب"الركش ــا يع ــخاص أو م ــل األش ــة لنق ــة عرب الخيري

ربحــه الشــهري مــن 15000إلــى 16000 روبيــة.

قــال مقبــول حســين: "لقــد ســددت جميــع ديونــي واشــتريت ماكينــة خياطــة 
لزوجتــي التــي بــدأت الخياطــة فــي المنــزل، وبــدأت هــي أيًضــا فــي توفيــر 
المــال اآلن، يذهــب جميــع أطفالــي إلــى المدرســة أنــا مرتــاح تماًمــا اآلن 

ــر عملــي". وأعمــل علــى تطوي

وختــم حديثــه بالقــول " أنــا ســعيد ألنــه يمكننــي توفيــر جميــع الضروريــات 
بمــا فــي ذلــك تعليــم أطفالــي وعاجهــم".
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مشروع مدّر 
للدخل

يغّير حياة أسرة 
فلسطينية 

فقدت معليها

عندمــا توفــي زوج الســيدة الفلســطينية ســعاد الدبــاري )45 عامــًا( مــن 
ــر تــرك  ســكان محافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، لــم يكــن أمامهــا خيــار غي
أطفالهــا الثاثــة والنــزول إلــى الحقــول الزراعيــة للعمــل بمقابــل أجــر يومــي 

ــكاد يســد رمــق أســرتها.  زهيــد بال

ــرى  ــارات أخ ــاك خي ــن هن ــم يك ــة: "ل ــن األمي ــي م ــي تعان ــاري وه ــول الدب تق
غيــر النــزول للعمــل، بعدمــا فقــدت زوجــي وقــد كان المعيــل الوحيــد لألســرة، 
ــك  ــت ذل ــي فعل ــي، لكن ــبة ل ــًا بالنس ــكًا ومؤذي ــر كان مرب ــذا األم ــم أن ه رغ

ألوفــر الطعــام لصغــاري".

أنجبــت هــذه الســيدة ســعاد مــن زوجهــا ثاثــة مــن األبنــاء )شــاب وفتاتيــن(، 
جميعهــم يتلقــون تعليمهــم المدرســي. ولمــا توفــي األب قبــل خمــس 
ســنوات، اضطــر األبــن األكبــر ويدعــى عصــام )19 عامــًا( للتخلــي عــن مقاعــد 

الدراســة مــن أجــل المســاعدة فــي إعالــة األســرة.

غيــر أن حيــاة ســعاد الدبــاري وأبناءهــا الثاثــة قــد تغيــرت رأســًا علــى عقــب، 
بعدمــا حصلــت علــى بقــرة حلــوب، كمشــروع مــدر للدخــل، نفذتــه قطــر الخيرية 

فــي فلســطين، للمســاهمة فــي تحســين ظــروف األســر الفقيــرة.

تقــول ســعاد: "عندمــا حصلــت علــى البقــرة، توقفــت عــن العمــل فــي الحقــول 
ــروعي  ــور مش ــة تط ــر الخيري ــود قط ــم بجه ــه ث ــد هللا وفضل ــة، وبحم الزراعي
ــع  ــه وأصن ــوم ببيع ــًا أق ــون حليب ــار، ينتج ــن األبق ــة م ــدي اآلن ثاث ــح ل و أصب

الجبــن أيضــًا ألســرتي، ولــم نعــد بحاجــة حتــى لنعمــل عنــد أحــد".

وأضافــت: "لقــد عــاد عصــام إلــى مقاعــد الدراســة مجــددًا، وأصبحنــا في ســتر 
مــن هللا ونعمــة كبيــرة، ولــوال قطــر الخيريــة لمــا كنــا وصلنــا إلــى هــذه الحياة 
ــن  ــم ول ــيواصلون تعليمه ــي س ــي أبنائ ــر أن ــي األم ــا ف ــم م ــة، وأه الكريم

يعانــوا مــن األميــة مثلــي".
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عادات رمضانية

عربية وإسامية..
غرابة وطرافة وأعمال طيبة

يرتبــط شــهر رمضــان فــي الــدول العربيــة واإلســامية ببعــض العــادات الحميــدة والتقاليــد الجميلــة التي تبــرز البهجة 
فــي هــذا الشــهر واستشــعار بركتــه وعمــق التكافــل بيــن النــاس فيــه، وفيمــا يلــي باقــة مــن هــذه العــادات التــي 

تجمــع بيــن الغرابــة والطرافــة واألعمــال الطيبــة: 

موريتانيا ـ َشعر رمضان
ــا قــراءة القــرآن بالكامــل فــي ليلــة واحــدة، ويحلــق  مــن عــادات أهــل موريتاني
الرجــال شــعر رؤوســهم قبــل الشــهر الكريــم بأيــام، حتــى يبــدأ نمــّوه مــع بــدء 
ــهر  ــار ش ــات تخت ــن العائ ــر م ــان"، والكثي ــعر رمض ــمى "َش ــان، ويس ــهر رمض ش
رمضــان لزفــاف العروســين، وذلــك لجلــب الخيــر والتفــاؤل بهــذا الشــهر الكريــم.

نيجيريا ـ قارئ النص 
فــي نيجيريــا هنــاك بعــض األســر تســتضيف فقيــرًا يوميــًا لإلفطــار، وكذلــك 
هنــاك عــادة "قــارئ النــص"، وهــي اســتعانة العالــم المفســر للقــرآن بمجموعــة 
مــن األشــخاص ذوي األصــوات العذبــة، والقــدرة علــى التــاوة، ليتلــو اآليــات 

ــيرها. ــو بتفس ــوم ه ــم يق ــة، ث القرآني
ويقيــم النيجيريــون موائــد اإلفطــار أمــام منازلهــم فــي الشــهر الفضيــل، 
المتجــاورة طعــام اإلفطــار معــا،  النيجيريــة  العــادة أن تتنــاول االســر  وجــرت 
حيــث تجمــع كل أســرة المأكــوالت التــي تــم إعدادهــا فــي أماكــن قريبــة مــن 
المســاجد، ويتــم تقســيم الموائــد إلــى جزأيــن أحدهمــا للرجــال واآلخــر للنســاء.

تونس ـ "سيدي رمضان" 
"سيدي رمضان" هي تسمية يطلقها التونسيون على شهر رمضان. 

و"شــقان الفطــر" هــي العبــارة التــي يطلقهــا التونســيون علــى اإلفطــار فــي 
الشــهر الكريــم وعندمــا يلتقــون بعــد اإلفطــار تســمع كلمــة "صحــة شــريبتك" 

بمعنــى صحــة إفطــارك.
وفــي ليالــي رمضــان يشــترون الحلويــات التــي تصنــع خصيصــا فــي هــذا الشــهر 

ويطلــق عليهــا اســم الزالبيــة والمخــارق.
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 المغرب ـ "عواشر مبروكة" 
فــي المغــرب عنــد التأكــد مــن دخــول الشــهر يهنــئ النــاس بعضهــم بعضــًا قائليــن 
"عواشــر مبروكــة"، وتعنــي "أيــام مباركــة"، وذلــك لتقســيم شــهر رمضــان إلــى ثــاث 

عواشــر، عشــر الرحمــة، وعشــر المغفــرة، وعشــر العتــق مــن النــار.

تركيا ـ رّش العطور 
بعــد اإلعــان عــن ثبــوت الهــال وبــدأ شــهر رمضــان فــي تركيــا تنطلــق الســيدات فــي 
الزغاريــد فــي كل المنــازل التركيــة، خاصــة تلــك التــي تعيــش فيهــا األجيــال القديمــة 
ــك  ــل المس ــرة مث ــح العط ــرش الروائ ــاء ب ــدأ النس ــا تب ــدات، وبعده ــيدات والج ــن الس م

والعنبــر ومــاء الــورد فــي الشــوارع والحدائــق.

إندونيسيا ـ "البدوق" و"نيوروج"  
تســتقبل االندونيســيون شــهر رمضــان بعــادة قــرع الطبــول التقليديــة والتــي تحمــل 
اســم البــدوق كمــا تمنــح الحكومــة االندونيســية إجــازة أســبوعية لجميــع الطــاب 

ــام. ــى الصي ــود عل للتع
ومــن العــادات الرمضانيــة تقاليــد "نيــوروج" عنــد اليتاوييــن ســكان عاصمــة إندونيســيا 
ــًنا  ــر س ــارب األكب ــى األق ــة عل ــا الغذائي ــع الهداي ــون بتوزي ــث يقوم ــاوي، حي ــا –بيت جاكرت
ــى  ــتمًرا حت ــا مس ــال الهداي ــا زال إرس ــدة. وم ــد أو الج ــم أو الج ــل األب أو األم أو الع مث

اآلن علــى الرغــم مــن أن محتويــات الهدايــا قــد تغيــرت بمــرور الزمــن.

فلسطين ـ التكّية 
"التكّيــة" اســم أطلــق علــى العمائــر الدينيــة المهمــة فــي العصــر العثمانــي، وكانــت 

مخصصــة إلطعــام المنقطعيــن للعبــادة، ومســاعدة عابــري الســبيل. 
وتقــام التكايــا فــي قطــاع غــزة مــع دخــول شــهر رمضــان وأشــهرها " تكيــة غــزة 

هاشــم"، وذلــك إيذانــا بالبــدء فــي إطعــام الفقــراء والمحتاجيــن مــن النــاس.
ويعمــل القائمــون علــى "التكيــة" علــى توزيــع آالف الوجبــات مــن الطعــام أســبوعًيا 
علــى مرتيــن أو ثــاث مــرات، لصالــح األســر المعــوزة فــي مختلــف محافظــات القطــاع، 
حيــث يصحــب النــاس أوانــي الطهــي معهــم إلــى التكيــة مــن أجــل القيــام بتعبئتها.

باكستان ـ زفاف األطفال 
ــرة  ــوم للم ــذي يص ــل ال ــه الطف ــزف ب ــذي ي ــل ال ــم الحف ــو اس ــى ه ــرة األول ــاف للم الزف
ــه مابــس تشــبه مابــس العريــس إضافــة الــى  األولــى كأنــه عريــس، ويرتــدي خال

ــرأس. ــن ال ــي يزي ــاء ذهب غط

جزر القمر ـ مشاعل السواحل
يمكــن إطــاق لقــب العــادة االجمــل ففــي الليلــة األولــى مــن رمضــان يخــرج الســكان 
ــى  ــاعل عل ــور المش ــس ن ــث ينعك ــواحل حي ــى الس ــون إل ــاعل ويتوجه ــن المش حاملي
صفحــة الميــاه ويقرعــون الطبــول إعانــا بقــدوم شــهر الصــوم ويبقــون حتــى وقــت 

ــحور. الس
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تطبيــق “أيامــي” موســوعة معرفيــة تفاعليــة بمحتــوى دينــي وثقافـــــي، ُصمم 
ليكــون لــك رفيًقــا وزاًدا معرفًيــا فــي أيامــك ولياليــك طــوال العــام. 
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إمساكـية35
شهر رمضان
 2021 -1442

07:29 05:59 03:04 11:34 05:14 03:54 13 1 الثالثاء

07:29 05:59 03:04 11:34 05:13 03:53 14 2 األربعاء

07:29 05:59 03:04 11:34 05:12 03:52 15 3 الخميس

07:30 06:00 03:03 11:34 05:11 03:51 16 4 الجمعة

07:30 06:00 03:03 11:33 05:10 03:50 17 5 السبت

07:31 06:01 03:03 11:33 05:09 03:49 18 6 األحد

07:31 06:01 03:03 11:33 05:08 03:48 19

20

7 اإلثنين

07:32 06:02 03:02 11:33 05:07 03:46 8 الثالثاء

07:32 06:02 03:02 11:33 05:06 03:45 21 9 األربعاء

07:33 06:03 03:02 11:32 05:05 03:44 22 10 الخميس

07:33 06:03 03:02 11:32 05:05 03:43 23 11 الجمعة

07:34 06:04 03:01 11:32 05:04 03:42 24 12 السبت

07:34 06:04 03:01 11:32 05:03 03:41 25 13 األحد

07:35 06:05 03:01 11:32 05:02 03:40 26 14 االثنين

األيام

ان
ــــ

ضــ
رم

التوقـــيت الزوالــــي

ي
الد

مي

إبريل

العشاءالمغربالعصــرالّظهرالشروقالفجر

سدسدسدسدسدسد

07:35 06:05 03:01 11:32 05:01 03:39 27 15 الثالثاء

07:36 06:06 03:00 11:31 05:00 03:38 28 16 األربعاء

07:36 06:06 03:00 11:31 05:00 03:37 29 17 الخميس

07:37 06:07 03:00 11:31 04:59 03:36 30 18 الجمعة

07:37 06:07 03:00 11:31 04:58 03:35 1 19 السبت

07:38 06:08 03:00 11:31 04:57 03:34 2 20 األحد

07:38 06:08 02:59 11:31 04:57 03:33 3 21 اإلثنين

07:39 06:09 02:59 11:31 04:56 03:32 4 22 الثالثاء

07:39 06:09 02:59 11:31 04:55 03:32 5 23 األربعاء

07:40 06:10 02:59 11:30 04:55 03:31 6 24 الخميس

07:40 06:10 02:58 11:30 04:54 03:30 7 25 الجمعة

07:41 06:11 02:58 11:30 04:53 03:29 8 26 السبت

07:41 06:11 02:58 11:30 04:53 03:28 9 27 األحد

07:42 06:12 02:58 11:30 04:52 03:27 10 28 االثنين

07:42 06:12 02:58 11:30 04:51 03:26 11 29 الثالثاء

07:43 06:13 02:57 11:30 04:51 03:26 12 30 األربعاء

مــــايو

qch.qa/Ayamy

حمل تطبيق أيامي رفيقك في رمضان

صالة العيد بعد الشروق
بخمس عشرة دقيقة

الحديثالقرآن

القبلة الفتاوياألذكار

اإلمساك الحقيقي
أول أذان الفجر

qch.qa/App

أرسل هدية الحبائك 
عن طريق تطبيق قطر الخيرية



قـريبـــًا
في رمضان

على  شاشة

يوميًا  5:45 مساًء   

في رمضان على شاشة

يوميًا  6:15 مساًء   

تتخطى الحدود بين المدن 
واألوطان لتبعث فينا األمل 

بإنسانيتنا


