
 

 الضوئي للتصوير "غرس" مسابقةفي  الفائزين تكرم النباتية القرآن حديقة

جوائز جامعة فرجينيا كومنولث في قطر بطالبات من ازت ف :2017أبريل  19قطر،  الدوحة،
في إطار حملة غرس السنوية لزراعة التي ُنظِّمت، مؤخًرا، ، للتصوير الضوئي "غرس"مسابقة 

  األشجار. 

وأقيمت المسابقة، التي ُخصصت للطلبة الجامعيين في قطر، بهدف اكتشاف المواهب في مجال 
أطلقت حديقة القرآن  على الحياة النباتية في دولة قطر، حيثودعم جهود الحفاظ  الضوئي،التصوير 

النباتية هذه المبادرة، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، وجامعة فرجينيا كومنولث في قطر، 
 والمركز الشبابي للهوايات التابع لوزارة الثقافة والرياضة.  

تزويد الطالب بفرصة للتعرف على إلى  ، عبر تنظيمها لهذه الفعالية،وهدفت حديقة القرآن النباتية
، هاومعرفة خصائص ةظر الطبيعيالحياة البرية والطبيعية في البيئة القطرية، وتحفيزهم الكتشاف المنا

 من خالل رصد مظاهرها بطريقة مشوقة عبر التصوير الضوئي. ى البيئة فاظ علمع تشجيعهم للح

 ال شكوبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة الخليفي، مدير مشروع حديقة القرآن النباتية، قائلة: "
ومسابقة التصوير  عموًما،ليات وأنشطة حملة غرس اعأن مشاركة الطالب الحماسية في ففي 

عضو ك ،حديقة القرآن النباتية تبذلهاتترجم الجهود الحثيثة التي  على وجه الخصوصالضوئي للحملة 
وعي طالب الجامعات بأهمية صون البيئة مستوى أن رفع بيقين نحن على و  .فاعل في مؤسسة قطر

 في ظل النهضة صوًصاخ ،األهميةغاية والحفاظ علي طبيعتها الخالبة ونهج حمايتها لهو أمر في 
 ، لذا فإنناكما أن طالب الجامعات هم شباب اليوم وقادة المستقبل .لتي تنشدها دولة قطرالعمرانية ا

رسم صورة خضراء مضيئة لمستقبل البيئة القطرية التي نسعي الرامية ل الجهودعنهم في  يغننستال 
 ." جميعًا لحمايتها



 

جامعة الطالب التابع ل مركزفي  مشاركينللفنية  ورشة عملحديقة ال قدمت، وقبيل انعقاد المسابقة
. وهدفت الورشة، التي قدمها البروفيسور جورج عودة، األستاذ بجامعة فرجينيا حمد بن خليفة

م وتعزيز فهمهم كومنولث في قطر، إلى تحسين مهارات التصوير الضوئي لدى الطالب، وتوجيهه
 . لتقنيات التصوير

 قطر في واألشجار النباتات من واسعة وعةمجم حول تعريفًيا عرًضا النباتية القرآن حديقة وقدمت
 في جاذبية األكثر الطبيعية والمناظر األشجار: وهي المسابقة بمواضيع وتعريفهم المشاركين لمساعدة
 ومكونات قطر، في األشجار وأقدم أكبر إلى باإلضافة قطر، في النباتية والحياة التعليمية، المدينة

 المبادرات من عدد جانب إلى والزهور، واألوراق، والجذع، ، واللحاء الجذور، ذلك في بما األشجار،
 ".غرس"لحملة التابعة األخرى

 األولى الجائزة ُمنحت حيث خليفة، بن حمد لجامعة التابع الطالب مركز في الجوائز توزيع حفل وأقيم
 قيمتها مالية جائزة على حصلت التي قطر في كومنولث فرجينيا بجامعة الطالبة خليل، مريم إلى

 قطري، لاير 4000 على وحصلت الثاني بالمركز الدين، كبير نمرة زميلتها وفازت قطري؛ لاير 5000
 .قطري لاير 3000 على وحصلت الثالث، بالمركز خليل أميرة األخرى زميلتها فازت بينما

الضوئية التي التقطها  صورلل امعرضً  النباتية القرآن حديقة افتتحت ،حفل توزيع الجوائزهامش  وعلى
 خليفة، بن حمد جامعة طالبالفنون بمركز  معرضوذلك في  ،المسابقةفي  نو المشارك الطالب
عن مشاهد مختلفة  واقعية بنموذجية رتعب  الطالب بعدساتهم  إبداعات من ةصور  50 رضتعُ  حيث

 .قطر فيوحياة األشجار  النباتيةللطبيعة 

حيث صر ح  قطر، في كومنولث فيرجينيا جامعة عميد قاهرة، عقيل الدكتور التكريم حفل حضر وقد
 حيث الضوئي، للتصوير غرس مسابقة في الجوائز بجميع جامعتنا طالب لفوز جًدا سعيد أنا ":قائالً 
 من خالق بشكل عالمهم استكشاف على الطالب لتشجيع نوليه الذي االهتمام على الفوز هذا يبرهن
يصال عدساتهم، خالل  بالتهنئة أتوجه أن وأود. الفارق إحداث في للمساهمة وتعزيزه صوتهم، وا 



 

 في للتأمل وقتهم من جزًءا خصصوا الذين المشاركين جميع جهود على أثني وأن الفائزين، لطالبنا
 على وموقعنا أنفسنا رؤية جميًعا يمكننا الجاد، والعمل التركيز هذا خالل ومن. بهم المحيط العالم
 ."وضوًحا أكثر بشكل األرض كوكب

وتجدر اإلشارة إلى أن حديقة القرآن النباتية هي عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال صون التراث الثقافي والنباتات والبيئة في 

 قطر، بما يدعم التزام المؤسسة بالحفاظ على االستدامة البيئية.
: اإللكتروني الموقع زيارة يرجى النباتية، القرآن حديقة مبادراتزيد من المعلومات عن المسابقة و للم
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   -انتهى  -

 

 :حديقة القرآن النباتية

الحديقة النباتية األولى من نوعها التي تعرض جميع  بأنهاحديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،  تتميز
والسُّنة الُمطهرة. كما تعرض الحديقة المصطلحات النباتية التي وردت في  ،الحديث النبوي الشريفو  ،أنواع النباتات المذكورة في القرآن الكريم

في ضوء العلم الحديث، فضاًل عن التفسيرات العلمية عن النباتات  لهاعلمية  ان الكريم والحديث النبوي الشريف، وتقدم شروحً آالقر 
، هوالحث على تقدير  ،لألمة اإلسالمية يالطبيعي والحضاري والروح التراث علىالحديقة للحفاظ  رؤية وتهدفواستعماالتها وفائدتها لإلنسان. 

رئيس مجلس  –صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانتالوعي والتوعية في المجاالت البيئية وصون الموارد. و  تعزيزكما تؤكد على 
. واحتفااًل بهذا 2008ة في السابع عشر من سبتمبر حديقة القرآن النباتي تدشن قد  –إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

إشارة من سموها لبدء العمل في تنفيذ  في ،لمؤسسة قطر ارمزً  اسمّوها أول شتلة بالحديقة، وهي نبتة السدرة، والتي ُتعد أيضً  غرستالحدث، 
 هذا المشروع الفريد من نوعه.

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى مؤسسة قطر للتربية 
  اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.
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د الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوال 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 

 بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

 تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع للتعليم يستقطب
ين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمك

 االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور
 .تلبية االحتياجات المباشرة للمجتمعوتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث و 

 http://www.qf.org.qaلالطالع على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
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