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الشيخ محمد بن عيد يكرم الجهات الراعية  الشيخ محمد بن عيد يتوسط حضور الملتقى    تصوير : أيوب عبداهلل

النعمة : 673 طالبًا باملركز موزعون على 67 حلقة في أشهر مساجد الدولة

برعاية وحضور الشيخ محمد بن عيد وثلة من العلماء والدعاة

»عباد الرحمن« يكرم 23 حافظًا للقرآن في امللتقى الثالث لتعظيم كتاب الله

وفاة شاب في حادث على طريق الجامعة

فوزية علي

حتفه  شــــــاب  لــــقــــي 
مساء أمس في حادث 
نتيجة  ألــــيــــم  مـــــــروري 
اصطدام سيارته بأحد 
الجانبية  األعــــــمــــــدة 
الجامعة،  طــريــق  على 
تحطم  إلـــى  أدى  مــمــا 
الشاب  ووفــاة  سيارته 
وهرعت  ـــفـــور،  ال عــلــى 
ســــــــــــيــــــــــــارات شــــــرطــــــة 
الــنــجــدة، والــمــرور إلى 
الــحــادث، حيث  مــوقــع 
الشاب  نــقــل جــثــة  تــم 
مــســتــشــفــى حمد  ـــى  إل
التحقيقات  وبنتيجة 
الحادث نجم  تبين أن 
الزائدة  الـــســـرعـــة  عـــن 

االنتباه. وعدم 
تتقدم  و»قرشلا« 
بخالص العزاء وعظيم 
أسرة  إلــــى  الــــمــــواســــاة 

الفقيد.
تصوير:
 غياث محمد

عبداهلل مهران

برعاية وحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد بن 
الشيخ  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  عيد 
بن  علي  والسيد  الخيرية،  ثاني  آل  محمد  بن  عيد 
مركز  نظم  المؤسسة  عام  مدير  السويدي  عبدالله 
عــبــاد الــرحــمــن لــخــدمــة الـــقـــرآن بــقــاعــة ابـــن خلدون 
الملتقى  الــمــاضــي  الــخــمــيــس  مــســاء  بــجــامــعــة قــطــر 

الثالث لتعظيم كتاب الله تعالى.
عادل  الــشــيــخ  الفضيلة  أصــحــاب  الملتقى  حــضــر 
ـــشـــيـــخ صالح  ـــمـــكـــي، وال الــــحــــرم ال الـــكـــلـــبـــانـــي إمــــــام 
ــمــغــامــســي إمـــــام الـــحـــرم الـــنـــبـــوي، والـــشـــيـــخ نبيل  ال
الدعاة وأولياء أمور  العوضي، كما حضره حشد من 

المكرمين. الطلبة 
بــن عيد  الدكتور محمد  الشيخ  قــام ســعــادة  وقــد 
آل ثاني بتكريم 23 حافظا منهم 18 حافظا أتموا 
الــحــفــظ خـــال الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــعــضــهــم أتـــم حفظ 

القرآن الكريم بروايات غير رواية حفص.
الــمــهــنــدس عبدالله  قـــال  بــالــحــفــل  وفـــي كــلــمــتــه 
الرحمن  عــبــاد  مــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  الــنــعــمــة 
لــخــدمــة الـــقـــرآن إن مــلــتــقــى تــعــظــيــم كــتــاب الــلــه هو 
عباد  مركز  فعاليات  به  تختتم  مهرجان جماهيري، 
التحفيظ  حلقات  وكــذا  السنوية،  القرآنية  الرحمن 
علماء  مــن  ثلة  لــه  ويستدعي  الصيفية،  والــــدورات 
األمـــة اإلســامــيــة وأعــامــهــا، كــمــا تــوجـــــه مــن خاله 

الــدعــوات إلــى عــمــوم الــجــمــهــور. واســتــعــرض النعمة 
العام  التي حققها خال  المركز  إنجازات  من  عــددا 
يــضــم 673 طــالــبــا في  الــمــركــز  أن  الــمــاضــي، مبينا 
القرآن في 67 حلقة  المستويات يتعلمون  مختلف 

تــقــام فــي أشــهــر مــســاجــد الــدولــة. وقـــال النعمة إن 
فقط،  التحفيظ  عــلــى  تقتصر  ال  الــمــركــز  أنــشــطــة 
فــهــنــاك طــبــاعــة الــمــصــحــف، حــيــث تــم تــوزيــع 150 
ألـــف نــســخــة مــن الــمــصــحــف الــشــريــف تــولــى المركز 
طــبــاعــتــهــا، وتـــوزيـــعـــهـــا داخـــــل وخـــــارج قـــطـــر، كما 
بالقرآن  المتعلقة  الكتب  من  العديد  طباعة  تمت 
للجهات  والتقدير  بالشكر  النعمة  وتوجه  الكريم. 
لمزيد  داعــيــًا  المركز،  لفعاليات  والــراعــيــة  الداعمة 
الــمــركــز أن  الــدعــم والــمــســانــدة حــتــى يستطيع  مــن 
تعم  الــتــي  الــبــشــريــة،  التنمية  مــســيــرة  فــي  يــســاهــم 
الطيبة  الباد  هذه  بإنسان  االرتقاء  وأولها  الدولة 
الذي وجده  بالدعم،  الجوانب، مشيدًا  في مختلف 
الــمــركــز مــن قــبــل نـــادي طــلــبــة كــلــيــة الــشــريــعــة من 
خـــال جــهــودهــم فـــي إقـــامـــة الــمــلــتــقــى بــقــاعــة ابن 

قطر. بجامعة  خلدون 
وفـــي كــلــمــات مــوجــزة عــبــر الــداعــيــة الــشــيــخ صالح 
الــمــغــامــســي عــن إعــجــابــه بــاألنــشــطــة، الــتــي يقدمها 
الكريم وحفاظه،  القرآن  الرحمن لخدمة  مركز عباد 
مؤسسة  لجهود  طيبة  ثــمــرة  يعد  نــراه  مــا  أن  مبينا 

الشيخ عيد الخيرية.
وفي كلمته تحدث الداعية الشيخ عادل الكلباني 
الــمــرئــي عن  الــعــرض  فــي  عــن نقطة مهمة الحظها 
فــعــالــيــات الــمــركــز، حــيــث وجــد الــمــدرســيــن يقومون 
بــالــمــراجــعــة لــلــطــاب، وقــد أمــســك كــل واحـــد منهم 
يعتمد  أن  ينبغي  القرآن  معلم  إن  قائا  بمصحف، 
على حفظه، حتى يكون قدوة للطالب في الحفظ 

والجد، مبينا أن إمساك مدرس القرآن مصحفا أثناء 
الدرس يعد أحد عيوب التدريس.

وقال الكلباني إن كتاب الله تعالى حاز خصائص 
فــريــدة ال يــشــاركــه فيها كــتــاب على وجــه األرض، 
وجه  عــلــى  عــمــل  خــيــر  وتعليمه  تعلمه  أن  ويــكــفــي 
األرض، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

" خيركم من تعلم القرآن وعلمه".
أسرار  لــه  الــقــرآن  إن  العوضي  نبيل  الشيخ  وقــال 
عــجــيــبــة، عـــارضـــا لــقــصــة حــدثــت مــعــه أثـــنـــاء إلقائه 
بعضهم  وجــد  حيث  الــصــم،  مــن  لمجموعة  محاضرة 
أنهم  رغم  الكريم،  القرآن  من  آية  رتل  كلما  يبكي 
ـــقـــرآن يــصــل لــلــقــلــب قبل  صــــم، مــبــيــنــا أن تــأثــيــر ال

الجوارح.
واشار العوضي إلى أن القرآن الكريم يعد أفضل 
وســيــلــة اســتــخــدمــهــا الـــرســـول فــي الـــدعـــوة إلـــى الله 
ما  كثيرا  وسلم  عليه  الله  صلى  كــان  حيث  تعالى، 
فيؤثر  المدعوين  أمام  فقط  القرآن  بتاوة  يكتفي 

فيهم أشد تأثير.
وأضاف أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد على 
والتبديل،  التحريف  من  الــذي حفظ  األرض،  وجــه 
الــذي ال يخالف حــرف فيه  الوحيد،  الكتاب  إنــه  بل 

حقيقة علمية ثابتة تم الكشف عنها حتى اآلن.
الــحــضــور ختم  واســتــجــابــة لمطلب جــمــاهــيــري مــن 
بتاوة  تعالى  الله  كتاب  لتعظيم  الثالث  الملتقى 
خــاشــعــة مــن الــشــيــخ عـــادل الــكــلــبــانــي جـــاءت مسك 

ختام الملتقى في دورته الثالثة.

النعمة يلقي كلمته

الدوحة - قنا

أعـــلـــن قـــســـم الـــفـــيـــزيـــاء بــجــامــعــة قـــطـــر عــــن بدء 
لفيزياء  األوروبــــي  المختبر  يعدها  جــديــدة  تجربة 
الجسيمات "سيرن"، وذلك في مؤتمر صحفي عقد 
لهذه المناسبة، وتدرس هذه التجربة، التي تسمى 
"أيــجــيــس" الـــمـــادة الــمــضــادة مــن نــاحــيــة الجاذبية 
إلى قياس  الطيفي، وتسعى  والتحليل  والتداخل 
مدى تأثير الجاذبية على المادة المضادة. وتهدف 
أيضا إلى رفع المستوى العلمي في قطر ورفع مكانة 
العلم والتكنولوجيا فيها وأن تكون مصدر جذب 
للطاب لدراسة العلوم األساسية. كما ستؤدي هذه 
التجربة إلى انفتاح الطاب والعلماء في قطر على 
مستوى يعتبر في الطليعة من العلوم والتكنولوجيا 
والبحوث على الصعيد الدولي، وفي الوقت نفسه 
يؤدي الى توسيع نطاق مشاركة قطر في "سيرن" 
لتطوير مواد تصلح للكشف والتشخيص الطبي. 
وتعمل مجموعة الدكتورة إلهام القرضاوي البحثية 
في جامعة قطر على أبحاث "البوزيترون" لعدد من 
السنوات في علم دراسة المواد، وقامت ببناء أول 
جهاز شعاع بوزيتروني في منطقة الشرق األوسط، 
تجدر اإلشارة إلى أن الهدف الرئيسي إلقامة هذه 
لجهاز  الــازمــة  المشعة  النظائر  إنتاج  هو  األبــحــاث 
التصوير اإلشعاعي PET وهي تقنية متقدمة جدا 
الطب،  فــي  للتشخيص  المستخدم  التصوير  فــي 
ومـــن منطلق الــخــبــرة فــي مــجــال الــبــوزيــتــرون نشأ 
القرضاوي،  إلهام  الدكتورة  مجموعة  بين  التعاون 
ومجموعة "سيرن".. وستكون قطر بالتالي مسؤولة 
عن مصيدة البوزيترون لتجربة أيجيس، وعن طريق 
إضــافــة الــدكــتــور الرس يــورجــنــســون، مــن "سيرن" 
أيضا دور تنسيقي  لقطر  المجموعة سيكون  إلى 
للتجربة كــامــلــة، ومــوقــف ريـــادي فــي ســيــرن، كما 
التعاون بين مركز"سدرة "، ومؤسسة حمد  سيتم 
لوحدة  التخطيط  فــي  األمـــل  ومستشفى  الطبية 
التصوير  أو   ،PET تقنية  بــاســتــخــدام  تشخيص 
الــبــوزيــتــرونــي، ويــتــرأس الــبــروفــيــســور ديفيد كير 
قسم البحث العلمي في مركز سدرة، ويهتم حاليا 
بإنشاء معمل لألبحاث الحيوية الطبية، من ناحية 
أستاذة  القرضاوي  الهام  الدكتورة  تــدرس  أخــرى 
مركز  إقــامــة  إمكانية  حاليا  قطر  بجامعة  الفيزياء 
مركز  مع  بالتعاون  قطر  في  السيكلوترون  أبحاث 

سدرة الطبي للبحوث.
الهيدروجين  ذرة  إنــتــاج  تــم  انــه  بالذكر  الجدير 
المضاد المبرد ألول مرة في سيرن في عام 2002 
من قبل تجربة أثينا، التي كان الدكتور الدكتور 
عمل  وقــد  فيها  رئيسيا  عضوا  يورجنسون  الرس 
فــي هـــذا الــمــجــال لــمــا يــقــرب مــن 20 عــامــا وشارك 
الهيدروجين  الرئيسية ألبحاث  المعالم  معظم  في 
التجارب،  أنشطة في عدد من  أيضا  وله  المضاد، 

التي تستخدم البوزيترونات.

جامعة قطر تعلن بدء 
تجربة فيزيائية جديدة


