
أعلن األمني العام لألمانة العامة 
لألوقاف محمد اجلالهمة أمس نتائج 
الفائزين في مسابقة الكويت الدولية 
الـــ 11 ألبحاث الوقف والتي تقام 
حتت رعاية سمو ولي العهدالشيخ 

نواف األحمد.
وأوضــح اجلالهمة خالل مؤمتر 
ــاف(  صحفي أمــس أن )أمــانــة األوق
حــريــصــة عــلــى تــوجــيــه املفكرين 
والباحثني إلى التطرق للموضوعات 
ــة واملـــعـــاصـــرة الــوقــفــيــة  ــث ــدي احل

التي حتتاج إلــى مزيد مــن البحث 
والدراسة لقلة ما كتب حولها وملا 
متتاز به من جدة وأهمية من خالل 
املسابقة التي تعد إحدى مشروعات 
الدولة املنسقة ال16 التي تقوم بها 

األمانة.
وأوضــح أن موضوعات مسابقة 
الكويت الدولية ال11 احلالية جاءت 
لتعبر عن هذا التوجه من خالل طرح 
موضوعني على قدر كبير من األهمية 
مشيرا إلــى املــوضــوع األول املــراد 

الكتابة فيه هو “الوقف ودوره في 
حفظ االستثمارات لألجيال القادمة” 
فيما يتناول املوضوع الثاني “دور 
املؤسسات الوقفية )احلكومية-

األهلية( في اإلغاثة”.
ـــرب عــن شــكــره لسمو ولي  وأع
العهد الشيخ نواف األحمد لرعايته 
ملسابقة الكويت الدولية وإلى جلنة 
املشرفة على حتكيم املسابقة وكل 
اإلدارات والعاملني وكل من ساهم 
في إخــراج املسابقة باملظهر الراقي 

الذي يليق مبستواها الدولي.
وجـــاءت نتائج املسابقة على 
النحو التالي: للموضوع األول حصل 
على املركز األول الدكتور رجب أحمد 
من مصر وحصل على جائزة مببلغ 
)6( آالف دوالر أمريكي، وجــاء في 
املركز الثاني الدكتور علي إسماعيل 
من مصر وحصل على جائزة مببلغ 
)5( آالف دوالر أمريكي، فيما جاء 
باملركز الثالث أحمد مبارك من مملكة 
البحرين وحصل على جائزة مببلغ 

)4( آالف دوالر أمريكي.
أمــا عن املــوضــوع الثاني فقد مت 
حجب اجلائزة للمركز األول والثالث 

لعدم حصول أي بحث على النسبة 
املؤهلة للتنافس عليها وفقا لالئحة 
املسابقة، فيما حصل على املركز 

الثاني الدكتور عبد القادر بن عزوز 
مــن اجلــزائــر وحــصــل على جائزة 

قيمتها )5( االف دوالر أمريكي.

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث 
العلمي الكويتية فتح بــاب التسجيل في 
مسابقة )ابتكار( بعد إطالقها على مستوى 
الشرق األوســط متهيدا إلشــراك الفائزات 
بفعالياتها فــي جــائــزة الشبكة العاملية 
للمخترعات واملبتكرات املــقــرر إقامتها 

بالعاصمة البريطانية لندن يونيو املقبل.
ــد )ابـــتـــكـــار( مـــبـــادرة تعليمية  ــع وت
وتدريبية غير ربحية تعمل بشكل تضامني 
على حتقيق العديد من األهــداف العلمية 
ــارات  ــه ـــالل صــقــل م واملــجــتــمــعــيــة مــن خ
الــطــالــبــات ليصبحن عــنــصــرا فــاعــال في 

املجتمع.
وقــالــت رئيس مجلس إدارة )املــبــرة( 
الشيخة فادية سعد العبدالله في كلمة 

خــالل مؤمتر صحفي أول أمــس لإلعالن 
عن هــذه املناسبة إن املسابقة املخصصة 
ــاءت عقب  للمرحلة الثانوية فما فــوق ج
توقيع اتفاقية تعاون مع )الشبكة العاملية 
للمخترعات( بغية خلق فرص للمخترعات 

لتطوير مشاريعهن وتسويقها عامليا.
وأضافت الشيخة فادية أنه مبساهمة 
)املبرة( في إيصال اختراعات متسابقات 
)ابتكار( إلــى العاملية تكون حققت أبرز 
ــداف التي تأسست من أجلها قبل 20  األه
عاما حتى باتت حتظى مبكانة بارزة محلية 

وإقليميا.
وأوضــحــت أن الكويت مليئة باملبرات 
اخليرية التي تعمل في مختلف اجلوانب 
»إال أن )مبرة السعد( أخذت منحى آخر فيه 

اخلير للكويت السيما أن جميعنا يقدر العلم 
والعلماء«.

بدورها قالت رئيسة املبادرة الشيخة 
نبيلة احلمود الصباح في كلمة مماثلة إن 
هذه اجلائزة ستكون مبنزلة بطاقة لترشح 
الفائزات بفعالياتها إلى جائزة )الشبكة 
العاملية( بالتعاون مع منصة )وينتريد(، 

مشيرة إلى أن الفترة املقبلة ستشهد تنظيم 
ورش عمل ونـــدوات متخصصة للمرأة 

العربية.
من جهتها قالت سفيرة )الشبكة العاملية( 
في الكويت والوطن العربي جنان الشهاب 
فــي كلمة مماثلة: إنها تعد أول مواطنة 
كويتية تترشح للمشاركة فــي الشبكة 

وذلك بعد حصولها على امليدالية الذهبية 
مــع مرتبة الــشــرف مــن مــعــرض أرخميد 
الدولي لالختراعات واألبحاث ال22 الذي 
استضافته العاصمة الروسية موسكو في 

مارس املاضي.
وأوضحت الشهاب أن )الشبكة العاملية( 
حملتها مسؤولية إطــالق فرعها بالشرق 
ــذي ستضم جائزة )ابتكار(  ــط وال األوس
ــم االخـــتـــراعـــات وتــأهــيــل  ــدع الــســنــويــة ل
املتسابقات للمشاركة في اجلائزة العاملية 

في لندن.
ــت عــضــو مــجــلــس إدارة  ــال بـــدورهـــا ق
االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية أمني 
الصندوق شعاع القصيبي في كلمة مماثلة 
إن االحتاد الذي أسسته الشيخة لطيفة فهد 

السالم الصباح عام 1994 يستهدف توحيد 
جهود العمل التطوعي النسائي.

وأضافت القصيبي أن االحتاد يستهدف 
أيضا تنسيق اجلهود بغية املساهمة في 
تقدم املـــرأة وتعزيز طاقتها على جميع 
الصعد محليا وإقليميا ودوليا فضال عن 
متكينها وتشجيعها علميا وعمليا على 
تولي املراكز املتقدمة مبواقع صنع القرار 

واملساهمة في تنمية قدراتها.
يذكر أن )الشبكة العاملية للمخترعات 
واملبتكرات( منظمة مستقلة غير ربحية 
تستهدف مساعدة النساء اللواتي لديهھن 
اختراعات وابتكارات مشرقة والهنھوض 
بھن حتى يتمكن من حتقيق النجاح في 

األسواق العاملية.

فادية السعد: الكويت مليئة باملبرات اخليرية التي تعمل في مختلف اجلوانب

مبرة »السعد« تفتح باب التسجيل مبسابقة »ابتكار« الشرق أوسطية
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»أمانة األوقاف« تعلن نتائج مسابقة 
الكويت الدولية ألبحاث الوقف

جانب من املؤمتر الصحفي
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ــة  الشيـخ  فــــــــواز اخلالد  ــاي حتــت رع
محـافــظ األحـمـدي، نظمت صباح أمس 
محافظة األحــمــدي فعالية توعوية حتت 
عنوان “يوم التخضير والتوعية البيئية” ، 
وذلك مبدرسة نوفل بن احلارث املتوسطة 
بنني مبنطقة الرقة ، بالتعاون مع منطقة 
األحمدي التعليمية، والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة ، 

وبدعم من بنك برقان.
واشتملت الفعالية على ندوة متخصصة 
لتوعية الطالب بقانون حماية البيئة وكيفية 
احملافظة عليها من التصحر والتلوث وذلك 
مبشاركة ممثلي الهيئة العامة للبيئة احمد 
العتيبي وم.محمد العجمي وبدور البندر ، 
الذين أجابوا عن العديد من االستفسارات 

من قبل طالب املدرسة واحلضور.
ــور إلــى  ــض ــه احل ــوج ــقــب الـــنـــدوة ت وع
الساحة الترابية ، حيث قام عدد من طالب 
املــدرســة بــزراعــة الشتالت التي وفرتها 
الهيئة العامة للزراعة ، ما ساهم في تغيير 
الصورة السابقة لتلك الساحة إلى مساحة 

خضراء.
ــــح مــديــر إدارة املــكــتــب الفني  وأوض
مبحافظة األحــمــدي إبراهيم الــفــودري أن 
هذه الفعالية تندرج حتت مظلة املشروع 
التنموي بعيد املدى “محافظتي أجمل” الذي 
أطلقه محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
مطلع الــعــام 2015 والـــذي يشتمل على 
خمس مسارات متثل البيئة والتخضير احد 

اهم تلك املسارات.
وأكد الفودري أن يوم التخضير والتوعية 
البيئية ميثل فــرصــة حقيقية لبث روح 
التعاون بني أبنائنا طلبة وطالبات املدارس، 
وحثهم على احلفاظ على البيئة احمليطة ، 

والعمل ضمن الفريق الواحد.
ــا قــالــت  رئــيــس قسم التفتيش  ــدوره ب
بالهيئة العامة للبيئة في محافظة األحمدي 
دالل الــنــجــار: إن الهيئة تــقــوم بتطبيق 
قانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014، 
وتــعــديــالتــه و خــاصــة ادارة التفتيش 
والــرقــابــة ممثلة بقسم تفتيش محافظة 

االحــمــدي، للتفتيش والــرقــابــة على كافة 
منشآت احملافظة ، ويتم رصد املخالفات في 
البيئة البحرية والبرية واجلوية وحترير 
املخالفات في حالة عــدم االلــتــزام بتطبيق 
الــقــانــون ويــتــم استقبال كــافــة الشكاوى 
والبالغات الــواردة ضمن نطاق احملافظة ، 
وذلك بهدف احملافظة على البيئة و حماية 

البيئة الكويتية من التلوث .
مــن جانبها أشـــادت موجهة النشاط 
املدرسي مبنطقة االحمدي التعليمية لطيفة 
الــهــامــور بــحــرص محافظ األحــمــدي على 
التعاون مع اجلهات الرسمية باحملافظة 
في تنظيم البرامج واالنشطة التوعوية 

الهادفة ، واملــبــادرات التي من شأنها بث 
روح احلماس لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة 

والطالبات.
وثمن مدير مدرسة نوفل بن احلــارث، 
ــري جــهــود محافظة  ــدوس محمد راجـــح ال
األحمدي وكافة اجلهات املشاركة في تنظيم 
هذا اليوم التوعوي داعيا املولى سبحانه 
أن تتحقق الغاية املنشودة من تلك اجلهود، 
الفتا إلى أن الكويت تسعى إلى زيادة الرقعة 
اخلــضــراء فــي كــافــة املــنــاطــق، منوها إلى 
حرص إدارة املدرسة على توعية الطالب 
بأهمية حماية البيئة ومردود ذلك على الفرد 

واملجتمع.

»األحمدي« نظمت يوم التخضير والتوعية 
البيئية مبشاركة هيئتي البيئة والزراعة

ممثلو هيئة البيئة خالل ندوة توعوية للطلبة

أعــلــن رئــيــس مجلس إدارة 
وقفية منابر النور حلفظ القرآن 
الكرمي وفهمه د.عيسى الظفيري 
عــن إقــامــة املــجــلــس الــقــرآنــي 
الشهري الــذي حاضر فيه إمام 
مسجد الــدولــة الكبير الشيخ 
خالد اجلهيم، حيث تطرق فيه 
ــى الــواجــبــات اخلمسة التي  إل
ينبغي لــكــل مــســلــم ومسلمة 
احلــرص عليها جتاه كتاب رب 

العاملني.
مبينا أن اجلهيم ذكر أن أول 
هــذه الواجبات: االستماع إلى 
القرآن الكرمي: مستشهدا بقوله 
تعالى: } إنا سمعنا قرآنا عجبا 
{ عــن اجلــن، وعما ذكــره الله 
تعالى في كتابه عن املشركني 
وعلمهم بتأثير االستماع لكالم 
الله تعالى فقالوا: } التسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون { ، وبــأن النبي صلى 
الله عليه وسلم كــان يحب أن 
يسمع القرآن من غيره كما سمعه 
من ابن مسعود رضي الله عنه 
وتأثر عند قوله تعالى: } فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هــؤالء شهيدا { يقول 
ابن مسعود: فإذا عيناه تذرفان، 
ومافعله الشيخ السميط رحمه 
الله من افتتاح إلذاعــات القرآن 
في أفريقيا لعلمه بتأثير كالم 
الله تعالى على الناس، وأهمية 
فتح إذاعات في أوروبا ليسمعوا 
ــه ويــكــون فــتــحــا في  ــل ـــالم ال ك

دخولهم اإلسالم
ـــانـــي هـــذه  وأضـــــــاف أن ث
الواجبات التي تطرق لها هذا 
ــقــرآن: حيث  املجلس: تــالوة ال
مـــدح صــلــى الــلــه عليه وسلم 
شريحا احلضرمي فقال عنه: 
»ذاك رجــل اليتوسد الــقــرآن«، 

ــه اليــنــام بالليل عن  يعني: أن
الــقــرآن، بل هو يقرؤه ويتهجد 
بــه، واليــهــجــره، بــل ينام معه، 

فكان القرآن اليفارقه.
وأنــه البــد من تربية النشء 
على الــتــالوة وهــنــاك مــن يقرأ 
ــًرا مع  ــص ــل جمعة ع الــكــهــف ك
أوالده فكانت هذه تربية عملية 

على التالوة.
مضيفا أن ثالث هذه الواجبات 
التي مت احلديث عنها: احلفظ: 
فالله عز وجــل يقول } بل هو 
ــدور الذين  ــات بينات فــي ص آي
أوتــوا العلم وما يجحد بآياتنا 
إال الظاملون { فقد مدح الله من 
حفظ كتابه، منوها أن علينا 
جميًعا أن نحفظ الــقــدر الــذي 
ــؤدي بــه الــصــالة، وممــا ذكــره  ن
العلماء تقدمي األقرأ في الصالة 
ـــود  ـــن مــعــانــي األقـــــرأ األج وم

واألحفظ لكتاب الله.
ـــــع هــــذه الـــواجـــبـــات:  وراب
ــر:  فــالــتــدبــر لــكــالم الله  ــدب ــت ال
ــرورة يجب احلرص  تعالى ض
عليها، والبد من االهتمام بإيجاد 

مراكز للتدبر } أفــال يتدبرون 
القرآن{ وقال } ليدبروا آياته{ 
ــراءة: }لتدبروا آياته{  وفــي ق
والتدبر: هو مقصود اآلية وليس 
معرفة معاني الكلمات فإنه 
تفسير اآليــة وفــرق بني التدبر 
والتفسير، كما علم أبو بكر من 
اقــتــراب أجــل النبي صلى الله 
عليه وسلم عندما نزل قول الله 
ــاء نصر الله  تــعــالــى: } إذا ج
والفتح ورأيــت الناس يدخلون 
فــي سبيل الــلــه أفــواجــا فسبح 
بحمد ربــك واستغفره إنــه كان 
توابا { وذكــرت عائشة رضي 
الله عنها أن أباها ) رجل أسيف 
( يعني يتأثر بــالــقــرآن تأثرا 

شديدا. 
وأوضــــح اجلــهــيــم أن هناك 
موانعاً من تدبر كــالم الله عز 
وجـــل مــنــهــا: املــعــصــيــة: يقول 
ســفــيــان الـــثـــوري: نــظــرت إلــى 
امرأة فحرمت فهم القرآن شهًرا، 
فالذي يعصي الله تعالى اليفتح 
الــلــه عليه فهم كتابه ويكون 
ــة على نفسه  قــد أغلق فهم اآلي

مبعصيته والعياذ بالله. ومنها 
الكبر: } ســأصــرف عــن آياتي 
الــذيــن يتكبرون فــي األرض{  
وهــي مــن كبائر الــذنــوب، ومن 
مــوانــع التدبر عــدم فهم اللغة 
العربية، فكيف تريد أن تفهم 
كالم الله وأنت التعرف املعنى 
اللغوي للكلمة؟!، وكذلك عدم 
الرجوع لكتب التفسير، فالعلماء 
ــالم الــلــه وأوضــحــوه  فــســروا ك
وبينوه فالبد للمسلم أن يرجع 
لهذا التفسير حتى يفهم كالم 
الله تعالى. ومن موانع التدبر 
ــرآن:  ــق ــن قــــراءة ال االنــقــطــاع ع
قــال صلى الله عليه وســلــم: » 
تعاهدوا هــذا الــقــرآن، فوالذي 
نفسه بيده إنــه ألشــد تفلتا من 
اإلبــل في عقلها « واإلبــل تتفلت 
من كل جهة بخالف تفلت الغنم 
فإنها جتتمع مبكان، فكذلك تفلت 
الــقــرآن إن لم يتعاهده املسلم، 
فتذهب هذه السورة وتلك ويبدأ 

يحاول اجلمع بينها.
ـــس بـــذكـــر  ـــل ـــج وخــــتــــم امل
خامس الواجبات وهــو: العمل 
بالقرآن:  كما كان يفعل صحابة 
النبي صلى الــلــه عليه وسلم 
إذ كــانــوا يحفظون عشر آيــات 
واليتجاوزونها حتى يعملوا 

بها.
والنبي صلى الله عليه وسلم 
)كان خلقه القرآن( وهو تطبيق 
عملي وعمل بــالــقــرآن الكرمي، 
ومن مر على آيات فيها أمر ببر 
الوالدين مثال ولم يبر والديه لم 

يعمل بالقرآن وهكذا.
ودعــا الظفيري الــى حضور 
مثل هذه املجالس القرآنية ملا لها 
من أهمية بفهم كتاب الله الكرمي 
وجعله واقــًعــا فعلًيا وسلوًكا 

عملًيا في حياة املسلم.

»منابر النور« أقامت مجلسها القرآني 
»واجبات املسلم جتاه كتاب الله تعالى«
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