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الزمان واحد ا اختاف فيه وإنما يكتسب تميزه 
حوضه  في  تقع  التي  والمناسبات  باأحداث 
أرضا  اأرض  دامت  ما  المتاحقة  اأمواج  ذي 

والسماء سماء.
دخول  إثر  الناس  أحوال  أتأمل  وأنا  ذلك  أقول 
ليالي العشر اأواخر أقدس فترات الزمان قاطبة 
حيث تتوج بليلة القدر.. وما أدراك ما ليلة القدر؟!

فهنيئا لمن أعطى رمضان حقه واستعد لذروته 
الخيرات  وفعل  والصدقات  والقيام  بالصيام 
الرضا  على  الحصول  في  رغبة  المنكرات  وترك 

اإلهي وتحقق اأمنيات.
ورغم أنف من لم يلتفت لهذا الزمن المقدس 
محتملة  غيمة  كل  من  الحسنات  ليستمطر 

ومحملة بالوعود الربانية.
من  أوضح  ذلك  لتحقيق  طريق  هناك  وليس 
سنة سيد اأولين واآخرين محمد بن عبدالله 
األف  التي فاقت  القدر  ليلة  استجاب خيرية 

شهر.
الطريق واضحة للجميع أم  ولكن هل معالم 
أن ضباب الشيشة والسجائر قد ضيعت بوصلة 

البعض فتاهت الخطوات.
أو  شر  كل  بخروج  إيذانا  اأواخر  العشر  دخول 
خطيئة أو تقصير.. فعاند النفس اإمارة بالسوء 
الطريق  وتتبع  تستقيم  لعلها  عليها  وأغلظ 

المستقيم 
بمساجد  وأبدلها  اللهو  مجالس  فأغلق 
ااعتكاف أغلق قنوات التسلية وأبدلها بحلقات 
بمناجاة  العشر  لياليك  وأقم  والذكر  القرآن 
الخالق والدعاء للخلق لتردد المائكة في المأ 

اأعلى: ولك مثلها.
اللهم بلغنا ليلة القدر وارض عنا رضا ليس بعده 

إا الجنة.
اللهم آمين

إضاءة:
وقعت في يدي نسخة من القرآن الكريم وقد 
زينتها أحدهن برموز )الماركات العالمية( لتحوله 
إلى مجرد اكسسوار يتسق مع باقي مفردات 

الشكل الخارجي!
ولهؤاء أقول:

الناس  وقودها  نارا  وأهليكم  أنفسكم  قو 
والحجارة.

استمطار

بالعربي الفصيح

facebook.com/qataria1

نورة المسيفري    

@almosefri1

بالتعاون مع »ميرسك«

 »تكساس قطر« تدرب
 50 طالبً قطريً للعمل

بالهندسة والعلوم

 ̂  الدوحة  

وتشكل هذه البرامج جزءا من مبادرة 
»ضي��اء«، مبادرة قادة الهندس��ة، 
وهي ش��راكة بين جامعة تكساس 
إي آند أم قطر وشركة ميرسك قطر 
للبت��رول ضمن إط��ار تعاون علمي 
ش��امل بين المؤسستين. وتهدف 
مب��ادرة »ضي��اء« لجذب الش��باب 
القطري اختيار مس��ارات تعليمية 
في مجاات العل��وم والتكنولوجيا 
 ،)STEM( والهندس��ة والرياضيات
التي تعتبر بالغ��ة اأهمية لنجاح 

رؤية قطر الوطنية 2030.

يعتبر برنامج أكاديمية هندس��ة 
أكاديميا  إثرائيا  برنامج��ا  الصيف 
رائدا يمتد لعش��رة أيام بمشاركة 
24 طالب��ا قطريا متميزا من طلبة 
الذين  عش��ر(  الح��ادي  )الص��ف 
قطر  رؤية  »باحثو  تسميتهم  تمت 
الوطنية«.  ومن خال هذا البرنامج 
مواضيع  على  الطاب  س��يتعرف 
متقدم��ة في الهندس��ة والعلوم 
إلى جانب تدريس الطلبة المهارات 

الازمة لحل هذه المشاكل. 
عابدين،  عبدالله  قال  جانبه  ومن 
باح��ث متميز ف��ي مج��ال الرؤية 
الوطني��ة بأكاديمي��ة الهندس��ة 

الصيفية إن ه��ذه الخبرة منحته 
أفكارا جديدة عن دور الهندسة في 
دعم النمو والتطور في دولة قطر.. 
»من خال هذا البرنامج، أتيحت لي 
المهندس  عمل  ممارس��ة  فرصة 
الكهربائ��ي ومعرف��ة كيف تعمل 
أجه��زة البث وأجهزة ااس��تقبال. 
كم��ا أتيحت لي الفرصة أن أتعلم 
تطبيق��ات الراديو والترددات وكيف 
يتم اس��تخدام الترددات في حفظ 

البيانات المهمة«.
وقال الطالب ناص��ر آل ثاني أحد 
طلب��ة البرنام��ج: »أش��عر بالفخر 
ب��أن أتيحت ل��ي فرصة الش��عور 

بأن��ي طالب في جامعة تكس��اس 
إي آن��د أم قطر عام��ة وكمهندس 
خاصة لقد س��ررت ج��دا أن أتعرف 
عل��ى التخصص��ات الهندس��ية 
المختلف��ة وم��ا تقدم��ه وكذلك 
مجال العمل في جامعة تكس��اس 
إي آند أم قطر«. وسيقوم مهندسو 
المس��تقبل ف��ي اأس��بوع الثاني 
بتصميم أداة يمكن أن يستخدمها 
رائ��د الفض��اء وهو ف��ي الفضاء. 
اأدوات  وطباعة  تصميم  وس��يتم 
ثاثية  الطابعات  تقنية  باستخدام 
اأبعاد الفريدة من نوعها والمتوفرة 
في مرافق في جامعة تكس��اس إي 

آن��د أم، كما س��يقابل الطلبة رائد 
الفض��اء »دوين كيري« م��ن وكالة 
ناس��ا للفض��اء ليطلعه��م على 
تجربته في الفض��اء وأنواع المهام 
الت��ي يمك��ن أن يق��وم به��ا رائد 
الفضاء في أماكن انعدام الجاذبية.

ومن جانبه قال الش��يخ فيصل 
ب��ن فه��د آل ثان��ي، نائ��ب المدير 
الع��ام لش��ركة ميرس��ك قط��ر 
للبترول: »إن هذه المبادرات الهامة 
تساهم في تطوير مهارات الطاب 
القطريين في مجاات الهندس��ة 
والعلوم والتي تحتاجها دوله قطر 
لتحقي��ق هدفه��ا المتمث��ل في 

بناء اقتصاد قائ��م على المعرفة. 
نح��ن نعمل عل��ى ج��ذب المزيد 
من الش��باب القطريين لدراس��ة 
العل��وم والهندس��ة، وإل��ى إلهام 
مس��ار  لمتابعة  الق��ادم  الجي��ل 
التعليم العلم��ي والذي يؤدي إلى 
حياة عملية ناجح��ة ومجزية في 
صناعة  مث��ل  الصناعات  بع��ض 
النف��ط والغ��از«.  وق��ال الدكتور 
منصور كركوب أس��تاذ الهندسة 
الميكانيكية في جامعة تكساس 
إي آند أم في قطر، إن هذا البرنامج 
لمحة  القطريين  الطلب��ة  يعطي 

بسيطة عن عمل المهندسين.

يمضي أكثر من 50 من ألمع مهندسي المستقبل من الشباب 
والباحثين القطرين اأسابيع اأولى من عطاتهم الصيفية عبر 

مشاركتهم في برنامج »مهندسو المستقبل« وبرنامج »أكاديمية 
الهندسة الصيفية« في الفترة من 19-30 يونيو في جامعة تكساس إي 

آند أم في قطر.

بالتعاون مع مركز »آل حنزاب«

مسابقة »ناصر بن خالد« للقرآن 
تحتفل بفوز 79 طالبً وطالبة

الدوحة    رانيا غانم

احتفلت مس��ابقة »الشيخ ناصر بن 
خال��د الرمضاني��ة للق��رآن الكريم« 
بالتعاون مع مرك��ز »آل حنزاب للقرآن 
الكري��م وعلومه« بتكري��م 79 طالباً 
وطالب��ة )منه��م 31 فت��اة( ف��ازوا 
بالمس��ابقة للع��ام 2016، وش��مل 
التكري��م فئات من مراح��ل تعليمية 
مختلف��ة حيث تم تكري��م 30 طالباً 
وطالبة م��ن المرحل��ة اابتدائية في 
حفظ 3أج��زاء من القرآن الكريم، و12 
طالباً وطالب��ة من المرحلة اإعدادية 
في حفظ خمس��ة أج��زاء، و27 طالباً 
وطالبة من المرحل��ة الثانوية بينهم 
4 ط��اب ف��ازوا بجائزة حف��ظ القرآن 
الكري��م كاماً وه��م: يعقوب حافظ 
محم��د، وأس��عد محم��د محم��د، 
وعفيف ضياء متي��ن، والطالبة هدى 

محمد عبدالحميد.
وتأتى المسابقة التي أقيمت للعام 
الراب��ع، وللم��رة اأول��ى بالتعاون مع 
مركز آل حن��زاب، بهدف التركيز على 
الناش��ئة الذين هم جيل المستقبل 
وتش��جيعهم عل��ى حف��ظ القرآن 
الكريم والعمل به إعداد جيل قرآني 

نافع لدينه ووطنه.
وتقدم الش��يخ خالد ب��ن ناصر آل 
ثاني عضو مجلس اأمناء بمؤسسة 
ناصر ب��ن خال��د الخيرية بالش��كر 
لجمي��ع القائمين على نجاح الحفل 
على رأسهم مركز »آل حنزاب للقرآن 
الكري��م وعلومه«، وتوج��ه بالتهنئة 
إل��ى الفائزين بالمس��ابقة القرآنية، 
وش��دد على ضرورة ااهتمام بحفظ 
وتدبر كتاب الله، قائاً: »إن الله تعالى 
قد بعث سيدنا محمدً بالحق وعلمه 
الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة، 
فالقرآن والس��نة هما اأصان اللذان 
عليهما م��دار اأح��كام، ومن رحمة 
الله تعالى به��ذه اأمة أن قيض لها 
م��ن يحف��ظ عليها أم��ر دينها، وقد 
تشرفنا بمؤسس��ة الشيخ ناصر بن 
خالد آل ثاني الخيرية للسنة الرابعة 
بالعم��ل على رعاية مس��ابقة ناصر 
بن خال��د الرمضانية للقرآن الكريم، 
ومن دواعي سرورنا في هذه السنة أن 
المسابقة تقام بالتعاون مع مركز آل 

حنزاب للقرآن الكريم وعلومه«. 
وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني 
عضو مجلس أمناء لمركز آل حنزاب 
أن رعاية مؤسس��ة ناص��ر بن خالد 

للمس��ابقة »جاءت بِ��ّرا بوالٍد كريم، 
له الفض��ل بعد الله ف��ي وجودهم 
ورّدا لجميل يحمله أبناؤه له من ذرية 
صالحة ورعاية مباركة وعيش كريم، 
فاختاروا أعظمه��ا أجرً وأبقى، وذلك 
في مس��ابقة آيات تتل��ى من كتابه 
الكري��م، تردد عل��ى أَلِس��نَة غضة 
تحم��ل آمال ه��ذه اأم��ة وتطلعها 
إلى غد مش��رق قريب، ومساهمة في 
تزويدهم بأقوى اأس��لحة لمواجهة 
وتب��ارك  أقداره��م  ترف��ع  تحدي��ات 
نش��أتهم »فما زاحم القرآُن شيئً إا 
باركه« ولتكون الس��بيل لسعادتهم 
وآخرتهم، ونحن في هذه الليلة نبارك 
فوزه��م الميمون راجين م��ن الله أن 

يكونوا من أهل الله وخاصته«.
حنزاب  آل  ن��ورة  الدكت��ورة  وثمنت 
والمدي��ر  اأمن��اء  مجل��س  رئي��س 
التنفيذي بمركز آل حنزاب التعاون مع 
مؤسس��ة الشيخ ناصر بن خالد في 
مجال يتعلق بالق��رآن الكريم، قائلة: 
»نح��ن اليوم س��عداء للغاية بإقامة 
حف��ل تكريم الفائزين في مس��ابقة 

الشيخ ناصر بن خالد الرمضانية.

مشاركة 1200طالب وطالبة 
بالمسابقة

و قال��ت  انه تم اإعداد والتنس��يق 
والتنفيذ للمسابقة في وقت قياسي 
من خال جن��ود مخلصين كانوا وراء 
ه��ذا، عملوا ب��كل جهوده��م لمدة 
12 س��اعة يوميً لتظهر المسابقة 
بهذا الشكل، وبلغت ميزانيتها 300 
أل��ف ري��ال تقريبً، وش��ارك بها عدد 
غير متوق��ع بلغ 1200 طالب وطالبة 

المختلفة  التعليمي��ة  المراحل  من 
)ابتدائي، إع��دادي، ثان��وي(، والنتائج 
الطيبة للغاية التي وجدناها، أثلجت 
صدورنا؛ حيث ش��اهدنا أجيال اليوم 
تعود إلى كت��اب الله تعالى وتتنافس 
فيه، وإن ش��اء الله تتخل��ق به، وفي 
ظال��ه تعمل وبه تقود النهضة بإذن 

الله«.
وأوضحت أن ه��ذا هو التعاون اأول 
مع مسابقة الش��يخ ناصر بن خالد 
التي تق��ام للس��نة الرابعة »أقيمت 
المس��ابقة م��ن قبل بالتع��اون مع 
جمعية »قط��ر الخيري��ة« وها نحن 
اليوم نتس��لم ه��ذه المهمة ونحن 
س��عداء بها أنها ضمن مجالنا في 
حفظ وت��دارس الق��رآن الكريم، وهو 

التعاون الذي بدأ قبل أسابيع فقط .
وأش��ارت الدكتورة ن��ورة آل حنزاب 
إل��ى اعت��زام مركز آل حن��زاب إطاق 
مس��ابقة ه��ي اأول��ى م��ن نوعها 
»تس��تهدف   2017-2016 للع��ام 
إداريات  من  المركز  منتس��بي  جميع 
ومعلمات وط��اب وطالبات وعامات 
وسائقين، لتشجيع منتسبي المركز 
على اإقبال على كت��اب الله وإذكاء 
روح المنافس��ة الشريفة بينهم في 
الق��رآن الكريم حفظً، وت��اوة، وأداءً 
وفهمً، وتدب��رً، وإن ش��اء الله عماً 

وتخلُقً به«.
الفرجابي  أحم��د  الدكت��ور  وق��ال 
اأوقاف  ب��وزارة  الش��رعي  الموج��ه 
اليوم  »ش��رفنا  اإسامية:  والشؤون 
الشيخ  مس��ابقة  في  بالمش��اركة 
ناص��ر بن خال��د الرمضاني��ة والتي 
أش��رف عليه��ا مرك��ز آل حن��زاب، 

وأبهرني ُحس��ن التنظي��م والترتيب، 
واإخراج الرائع للحفل، كما أبهرتني 
للمتس��ابقين  المس��تويات  ه��ذه 

والمتسابقات.

الفائزون : المسابقة دافع 
لتثبيت الحفظ وتحسين القراءة 
وعب��رت الطالب��ة ه��دى محم��د 
عبدالحمي��د محمد، وه��ي الوحيدة 
الفائ��زة في حفظ الق��رآن كاماً في 
فئ��ة البنات ع��ن فرحته��ا الكبيرة 
وأنها  خاصة  المس��ابقة  في  بالفوز 
أتمت حفظ كت��اب الله منذ عامين، 
ووج��دت ف��ي المس��ابقة دافعً لها 
لتثبي��ت الحفظ وتحس��ين القراءة، 
وقالت ه��دى: إن طموحاتها المقبلة 
في مجال القرآن الكريم هو التمكن 

أكثر فيه والحصول على اإجازة .
وقالت سلمى محمد علي الطالبة 
في  والفائزة  اإعدادي  الثاني  بالصف 
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وأضاف الس��ليطي: وكما يعلم 

الجمي��ع ف��إن الوظيف��ة ف��ي 

تتطلب  العس��كرية  القطاعات 

مواصفات خاصة لمنتس��بيها 

كاللياق��ة الصحي��ة والبدني��ة 

وق��وة  الذهني��ة  الق��درات  أو 

الش��خصية والمعرفة وس��عة 

والسلوك وغيرها.ااطاع  واللباقة وحس��ن السيرة 

أوضح  أن اللجنة التي تشكلت 
تضم نخبة من القيادات من كافة 

الجهات العسكرية ذات العاقة 

ولديه��م الخب��رة الكافية بهذا 

المجال حيث س��بق وأن شاركوا 

بلجان مماثل��ة وأثبتوا كفاءتهم 

العالي��ة وأنه��م على ق��در هذه 
المسئولية الوطنية الكبيرة  .

وأش��ار العمي��د عبدالرحم��ن 
السليطي إلى أن عملية ااختيار 

والمفاضل��ة تخض��ع إجراءات 

س��ابقة وتس��تمر لحين صدور 
بالمقبولين،  النهائي��ة  القائمة 

حيث تب��دأ من تحديد احتياجات 

كل جهة من الجهات العسكرية 

م��ن الق��وى البش��رية وكذلك 

ااختصاص��ات المطلوبة وعلى 

ضوء ذل��ك تتم عملي��ة اختيار 
ااحتياجات  هذه  لتلبية  اأنسب 

وف��ق أس��س وقواع��د وضوابط 

تحق��ق اأه��داف المرس��ومة ، 

كما  استعرض ش��روط القبول 

والمستندات المطلوبة وخطوات 
التسجيل ومتابعة الطلبات .   

كم��ا أش��ار المق��دم الرك��ن 
محم��د علي الكبيس��ي ممثل 

القوات المس��لحة إلى أن هدف 

ه��ذه اللجن��ة المش��تركة هو 

اأنسب  المرش��ح  إلى  الوصول 

واجبات  لطبيعة  مائمة  واأكثر 

ومه��ام كل جه��ة م��ن ه��ذه 

الجه��ات الخمس، حي��ث تتيح 

أمامنا  الموح��دة  اللجن��ة  هذه 

اختيار مرش��حينا بش��كل أكثر 

دقة، ونظرً لمرجعيّتنا وخلفيتنا 

وإلمامنا  كلجن��ة  العس��كرية 

بطبيع��ة مهامن��ا وواجباتنا فا 

يخلو اأمر من التشاور فيما بيننا 

وصواً لمخرجات متميزة، وعلى 

الرغم م��ن أن الوصول للطالب 

المميز هو هدفن��ا جميعا إا أن 

مهامنا  وخصوصية  احتياجاتنا 

تلع��ب دوره��ا ف��ي ترجيح كفة 

طال��ب ع��ن آخر لصال��ح جهة 
معينة وهو أمر محمود ومطلوب 

فدورنا تكاملي ا تنافسي.

وتحّدث المقّدم محمد مسفر 
الش��هواني ممثل قوة لخويا عن 

للقوة  الفاعل  التش��اركي  الدور 

ومس��اندة  دعم  ف��ي  وجهودها 

مؤسس��ات الدولة العس��كرية 

والمدني��ة للقي��ام بواجبها في 
بيئة آمنة ومستقرة 

محمد  جب��ر  المق��دم  وأك��د 
النعيمي ممث��ل الحرس اأميري 

بجميع  الوط��ن  ه��ذا  خدمة  أن 

ش��رف  هي  وأش��كالها  صورها 
وفخر لنا، حي��ث نتنافس جميعً 

لبذل الغالي والنفيس في سبيل 

مجد ورفعة وطننا الغالي،  وتأتي 

مقدمة  في  العسكرية  الخدمة 

فداءً للوطن وترابه.الواجب��ات حيث ترخ��ص اأرواح 

وق��ال الرائ��د الدكت��ور جب��ر 
إدارة  مدي��ر  النعيم��ي  حم��ود 

الش��ئون اإدارية والمالية بكلية 

اللجنة:   ومقرر  عضو  الش��رطة 

إن اللجن��ة الموحدة هي خطوة 

إيجابية متقدم��ة جدً تنعكس 

ااختيار  عملي��ة  مخرجات  على 

وأولياء  الطلب��ة  وعلى  جهة  من 

أمورهم من جهة أخرى من خال 

تبسيط وتسهيل اإجراء وتوحيد 

الجهة التي يتم التواصل معها، 

فبعد أن كانوا مضطرين لتقديم 

طلٍب مس��تقل ل��كل جهة من 
هذه  ومتابع��ة  الجه��ات  ه��ذه 

اإجراءات  واس��تكمال  الطلبات 

بمواعي��د  ع��ادة  تك��ون  الت��ي 

وأماك��ن مختلفة، ف��ي محاولة 

منهم لضم��ان فرصة من هذه 

اآن  بإمكانهم  أصب��ح  الفرص؛ 

وم��ن خ��ال اللجن��ة الموحدة 

التقدم بطلٍب واحد لجميع هذه 

الجهات، ومن ثم يمر هذا الطلب 

بمراح��ل وبإج��راءات موحدة من 

قبل اللجنة المش��تركة بحيث 

يس��هل متابعته والتعامل معه 

بس��هولة ويس��ر، وق��د اتخذت 

اللجن��ة الترتيب��ات الازمة التي 

المتقدمي��ن  مطال��ب  تلب��ي 

وتحقق مصالحهم  فتم إعطاء 

المتقدم أكثر من فرصة اختيار، 

إذ وّفر نظام التسجيل االكتروني 

عّدة  اختي��ار  إمكانية  للطال��ب 

بدائ��ل وت��رك ل��ه حري��ة ترتيب 

أولوياته بين الجهات العسكرية 

إليها  اانتس��اب  يرغ��ب  الت��ي 

وبش��كل واض��ح ومفصل وفق 

وواضحة،  متسلس��لة  خطوات 

بحي��ث إذا لم يحظ��ى بفرصة 

اختياره اأول قد يحظى بالبديل 
الثاني ثم الثالث وهكذا.

قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي ممثل وزارة الداخلية ونائب رئيس 

اللجنة الموحدة اختيار مرشحي الضباط بالجهات العسكرية: إننا نقف من 

الجميع على مسافة واحدة لضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق 

العدالة واختيار العناصر المناسبة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير 
الخاصة بالجهات العسكرية.

رئيس اللجنة يدشن الموقع اإلكتروني

لجنة القبول تضم نخبة من القيادات المختلفة.. العميد السليطي:

آليات لضمان »المساواة« 

 

عند اختيار المتقدمين 

 

للجهات العسكرية
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وأضاف الس��ليطي: وكما يعلم 
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المسئولية الوطنية الكبيرة  .

وأش��ار العمي��د عبدالرحم��ن 
السليطي إلى أن عملية ااختيار 

والمفاضل��ة تخض��ع إجراءات 

س��ابقة وتس��تمر لحين صدور 
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وإلمامنا  كلجن��ة  العس��كرية 
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فبعد أن كانوا مضطرين لتقديم 
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اإجراءات  واس��تكمال  الطلبات 

بمواعي��د  ع��ادة  تك��ون  الت��ي 

وأماك��ن مختلفة، ف��ي محاولة 

منهم لضم��ان فرصة من هذه 

اآن  بإمكانهم  أصب��ح  الفرص؛ 

وم��ن خ��ال اللجن��ة الموحدة 

التقدم بطلٍب واحد لجميع هذه 

الجهات، ومن ثم يمر هذا الطلب 

بمراح��ل وبإج��راءات موحدة من 

قبل اللجنة المش��تركة بحيث 

يس��هل متابعته والتعامل معه 
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أنشطة صيفية
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أنشطة صيفية 

تماشيًا مع رؤية المركز وتحقيقًا ألهدافه يقوم المركز بعمل أنشطة 
صيفية لرواده ومنتسبيه داخل الدوحة وخارجها ومنها :

-   نادي إجازة واستفادة

المعسكر الصيفي  -

نادي صيفي لألطفال ) صيفي على كيفي (  -

مواكب الحفاظ في غزة  -
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نادي 
إجازة واستفادة 
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نادي 
صيفي على كيفي  
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الحفل الختامي لمشروع
) مواكب الحفاظ ( 

كلمة المدير التنفيذي/ دكتورة نوره آل حنزاب

أبدأ بسم اهلل الرحمن الرحيم ، الولي الكريم ، الناصر المُعين.
وألحقه بحمده سبحـــانه حمدًا نبلغ به رضاه ونؤدي به شكر نعمته و نستوجب به المزيد من فضله ونثني بصالة 

وسالم على رسول هذه األمة نبيها وحبيبها عدد ما تعاقب ليلهُ و نهارهُ وأشرقت شمسهُ وتنفس صباحه.
وأردد الحمدهلل الذي بنعمته تتم الصالحـــــات على طالئع النصر والتمكين “ من مواكب الحفـــــاظ “ حّفاظ كتابه 

التاليين آلياته أمل األمة في حضانة أجيال نصرها وتمكينها .
لقد شـرُفت جمعـــية قطر الخيرية في قطر ومركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه برعايتهــــا لهذه الكوكبة 
وكان لدار القرآن والسنه الفضل بعد اهلل سبحـــــانه باألشراف على هذا المشـــروع “ وما يحمل من بشارات “ ثم 

متابعة تنفيذه ، فهنيئًا ألفواه تعطرت بآيات اهلل وهنيئًا ألعين تعبدت بنظرها إلى كتابه .
هنيئًا لكم بصحبةٍ وأخوةٍ قامت على جنــــابه، وهنيئًا لكم أخرى حضــورنا الكريم حفظة القـرآن ومعلم القرآن 
ومن أدارهم وأشـــــرف عليهم ، هنيئًا لكم هذا النسب الرفيع والمقـــام الكريم “ أهل القــــرآن هم أهل اهلل  
وخاصته” لقد سعيتم فنلتم وأجتهدتم ففزتم و حققتم الشطر األول من خيرية هذه األمة و بشــــركم بها خير 

البرية عليه أفضل الصالة وأزكى السالم: “خيركم من تعلم القرآن و علمه “ .
وإننا لنتطلع إلى إتمام شطرها الثاني “وعلمه “، هذه المواكب الحافظة لكتــابه سبحانه لتتمثل به خلقا وتبّلغه 
تدبرًا وعماًل  فهم أمل األمة في مستقبل ينهض بأمهات حاضنات ومربيات مخلصــات ومعلمات قدوات حافظات 

لكتابه عامالتٍ به.
إننا نتطلع إلى إلى باكورة جيل قرآني خصهُ اهلل بخصائص تفرد به على العالمين من:

أرض مباركة يقيمون عليها.
ورباطٍ كرموا به ويعيشون فصوله.

وجهاد في سبيله شرُفوا به ويمارسونه بمختلف أنواعه .

بناتنا الحافظات ...
أنتم بشــــاراتُ نهضُة ُأمتنا ونصرُها اْلمرتقب وأنتم بأذن اهلل من سيترجم بأخـــالقه روعة هذا الدين ويعكــس 

بتعامالته جماله وسماحته ويبينُ في شتى جوانب الحياة عظيم شرعهِ ورحمتهِ الشامله للعالمين .
فجزى اهلل خيرًا كل من رعى هذه الكوكبة وأشـــــرف عليها ونفع بهم األمة وثقل بهم الموازين وأقر العيون 

بنصر عزيز مؤزر تحمله طالئعهم المباركة.
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مقتطفات من حفل التكريم في غزة   
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اقيم الحفل الختامي السنوي لهذا العام 
تحت رعايه وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

تم فيه  تخريج لحفاظ القرآن الكريم واالجازة  والخرجين من جميع المستويات
حيث حضر الحفل عدد من ضيوف الشرف ومدراء المراكز 

والمؤسسات والرعاة والداعمين
وذلك يوم الخميس الموافق ٢/٦/٢٠١٦

 
 عُرضت فيه انجازات المركز خالل العام 

وتكريم الحفاظ والمجازين في القرآن الكريم
بحضور مايقارب ٤٠٠ شخص من النساء والصغار

الحفل الختامي السنوي لعام ٢٠١٥/٢٠١٦م
) حفلنا جودة وإتقان (   
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ختامًا 

هذا ماوفقنا له بحصادنا لهذا العام ...
راجين من المولى القبول ..

سائلينه التوفيق والسداد فيما هو آت..

ويستمر الحصاد ...

اعداد وتنسيق 
إدارة التسويق واإلتصال 

عام 2015 / 2016م
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