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زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   رب  
�سورة الإ�سراء – الآية: 9



من كلمات سمو أمير البالد

ال�سيخ

 

حفظه اهلل 

علينا تالوة القراآن  وتدبر معانيه والتب�سر مبا يحويه من  اإر�سادات ودالالت فهو منهج عمل ومنارة نهتدي به �سراطاً فـي  الـحياة م�ستقيماً .

زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦرب  

 �سورة الإ�سراء – الآية: 9 

فما اأحوجنا اأن ن�ستظل بهدي  القراآن واأن ن�سرت�سد مبا فـي اآياته من حث على العمل النافع والعلم الوا�سع والت�سامح والتاآلف والرتاحم بني 

اأبناء الوطن   الواحد لنكون   كما اأراد ربنا »عباد اهلل اإخوانا« .
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مسو الشيخ

اأمري دولة الكويت

 راعي اجلائزة
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مسو الشيخ

ويل عهد دولة الكويت



7

مسو الشيخ

رئيس جملس الوزراء
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املستشار

نائب رئيس جملس الوزراء للشئون القانونية وزير العدل
 ووزير األوقاف والشئون االسالمية
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 اللجنة العليا للجائزة

الدكتور 

 عادل عبد اهلل الفالح

وكيل وزارة الوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية

و رئي�س اللجنة العليا 

ال�سيد 

م/ فريد اأ�سد عمادي

وكيل وزارة الأوقاف امل�ساعد لل�س�ؤون املالية والإدارية

ع�س� اللجنة العليا

الدكتور 

يا�سر ابراهيم املزروعي

ع�س� اللجنة العليا

ال�سيد 

خالد يو�سف بوغيث

مدير ادارة  �س�ؤون القران الكرمي

و نائب رئي�س اللجنة  التنفيذية

ال�سيد 

من�سور ال�سقعبي

ع�س� اللجنة العليا

ال�سيد 

نا�سر اأحمد الكندري

ع�س� ومقرر اللجنة العليا

ال�سيد 

عبداهلل مهدي براك

ال�كيل امل�ساعد لقطاع �س�ؤون القران الكرمي والدرا�سات ال�سالمية

و نائب رئي�س اللجنة العليا ورئي�س اللجنة  التنفيذية

الدكتور 

خالد بريجان احلي�ص

ع�س� اللجنة العليا

ال�سيد 

عبد اهلل ال�سنان 

ع�س� اللجنة العليا
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 اللجنة التنفيذية للجائزة

ال�سيد 

 اإبراهيم نايف العنزي

ع�س� اللجنة العليا

ال�سيد 

عبد العزيز فا�سل العنزي

رئي�س اللجنة العلمية والفنية

الدكتور 

 خليف مثيب االأذنية 

مدير اإدارة ال�سوؤون املالية

ال�سيد 

عبد اللطيف الكندري

رئي�س جلنة الربامج والن�سطة

الدكتور 

عبداهلل الكمايل

رئي�س فريق  التغطيات الإعالمية 

ال�سيد 

�سعد اأحمد احلجي 

رئي�س جلنة العالقات العامة 

الدكتور 

وليد العلي 

رئي�س جلنة التحكيم املركزية

ال�سيد 

 يعقوب حممد االأحمد 

رئي�س اللجنة الإعالمية 
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 اللجنة التنفيذية للجائزة

ال�سيد 

خالد علي العجمي

رئي�س جلنة �س�ؤون  املت�سابقني

ال�سيد 

عبد العزيز م�سطفى اأمان 

رئي�س جلنة املعر�س 
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أعضاء لجنة تحكيم الجائزة

ال�سيخ 

حممود اأحمد العكاوي 

ع�سو جلنة التحكيم

ال�سيخ 

عبد ال�سالم مقبل املجيدي 

ع�سو جلنة التحكيم

ال�سيخ 

اأحمد عي�سى املع�سراوي 

ع�سو جلنة التحكيم

رئي�ص جلنة فرعي احلفظ والقراءات

ال�سيخ 

اأحمد خ�سر الطرابل�سي 

ع�سو جلنة التحكيم

رئي�ص جلنة الفرع الثالث ) التالوة(

ال�سيد 

 حممد احل�سن بو�سو

ع�سو جلنة التحكيم

ال�سيخ 

حممد عبد الهادي الهلباوي

ع�سو جلنة التحكيم

ال�سيخ 

اأمين ر�سدي �سويد

ع�سو جلنة التحكيم

ال�سيخ 

عبد العزيز فا�سل العنزي

ع�سو  ومقرر جلنة التحكيم فرعي احلفظ  والتالوة
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تمهيد

ل�سنوات خلت كان اأمر تنظيم جائزة دولية للقراآن الكرمي يف دولة الكويت حلماً يراود القلوب وخاطراً يخالج النفو�ص وفكرة جتول يف االأذهان. وكانت اأوىل اخلطوات املباركة 

الدولية، واحلر�ص لتح�سد مراكز متقدمة يف هذه  امل�سابقات  العديد من  الفاعلة يف  امل�ساركة  الكرمي نحو  القراآن  �سوؤون  اإدارة  اأن �سعت  الكبري  �سبيل حتقيق هذا احللم  يف 

الهامة. القراآنية  املحافل 

وقد واكب تلك الفرتة اأن اأقيمت يف داخل البالد العديد من امل�سابقات النوعية العامة واخلا�سة للقراآن الكرمي اإىل اأن حانت اللحظة املنا�سبة ون�سجت الفكرة وا�ستوى عود 

التجربة داخليا وخارجيا ليعلن عن ميالد م�سروع جديد وبادرة نوعية يف خدمة كتاب اهلل فكانت جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته.

ول�سرف امل�سمون وعظيم الهدف و�سمو املنزلة جاءت مبادرة �سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ / �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح .....حفظه اهلل ورعاه برعاية كرمية واهتمام 

فريد وح�سور يقت�سيه املقام ت�سريفا وتكرميا حلملة كتاب اهلل واهتماما ودعما مل�ساريع خدمة القراآن الكرمي و�سبل ن�سره وتكري�ص قيمه.

ويف هذا التقرير ي�سر اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي بوزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية اأن ت�سع بني اأيديكم خال�سة جتربتها االأوىل يف تنظيم واإقامة اجلائزة الدولية للقراآن 

الكرمي، اآملني اأن يقدم هذا التقرير معلومات وافية عن اجلائزة وم�ستوى رعايتها واأ�سلوب اإدارتها وتنظيمها، وامل�ساركة الدولية فيها. هذا وي�سر االإدارة تلقي مالحظاتكم 

ومقرتحاتكم الرامية اإىل تطوير اجلائزة خالل الدورات القادمة مب�سيئة اهلل تعاىل.
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الرؤية

عليهم   واملحافظة  ورعايتهم  الكرمي  القراآن  اأهل  من  املتميزين  وانتقاء  الكرمي  القراآن  خدمة  يف  رائدة  كدولة  الكويت  دولة  مكانة  على  التاأكيد 

املجال. هذا  يف  خرباتهم  من  واال�ستفادة 

الرسالة

راعية  كدولة   الكويت  لدور  العامل حتقيقا  دول  م�ستوى  على  وموؤ�س�سات  اأفراداً  عليه  والقائمني  الكرمي  القراآن  َحَفَظة  ورعاية  االرتقاء  اإىل  ال�سعي 

الكرمي. القراآن  ل�سوؤون 
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  األهداف

1- تعريف االأمة االإ�سالمية والعربية بالقراءات القراآنية، وترغيب حفظة كتاب اهلل فـي درا�سة علم القراءات.

2- اإ�ساعة روح التناف�ص االإيجابي فـي حفظ القراآن الكرمي والت�سجيع على بذل مزيد من اجلهد والوقت فـي احلفظ والتالوة.

3- حتفيز االأجيال على خمتلف م�ستوياتهم لاللتزام بتعاليــم الدين واإدراك واجباتهــــم نحـــو العقيدة االإ�سالميـــة ال�سمحــــة.

4- رعاية حفاظ القراآن الكرمي من اجليل ال�ساعد وحتفيزهم و�سوال اإىل زيادة عددهم وتكرميهم والعناية بهم. 

5- اإبراز دور اأئمة القراءات املحققني وعلوم القراآن، والتعريف بالقــراء املجيدين للقراءات فـي العالـــم االإ�سالمــي والــعربي.

6- اإبراز الوجه احل�ساري لدولة الكويت كراعية للقراآن الكرمي على م�ستوى العامل.

7- تكرمي ال�سخ�سيات البارزة املعنوية واالعتبارية واملراكز واملعاهد التي تقوم على خدمة القراآن الكرمي على م�ستوى العامل.

8- تر�سيخ القيم االإ�سالمية من املنظور القراآين من خالل فعاليات اجلائزة وال�سعي جلذب وا�ستقطاب �سباب االأمة نحو كتاب   اهلل تعاىل وا�ست�سعار علو قيمه و�سمو 

معانيه.
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لكل من شارك بالدعم والرعاية إلنجاح جائزة الكويت الدولية 

تتقدم  اأ�سرة جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته باأ�سمى اآيات ال�سكر واالمتنان واأعذب معاين التقدير 

ابتغوا االأجر عند ربهم ولبوا نداء وطنيتهم و�ساهموا بجهود خمل�سة يف �سبيل اإجناح فعاليات  واالحرتام اإىل االأخوة واالأخوات الذين 

اجلائزة لهذا العام فا�ستحقوا منا جزيل ال�سكر وعظيم االمتنان.

وال�سكر مو�سول اإىل كافة اجلهات الر�سمية، والهيئات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة ونخ�ص بال�سكر كل من:

الهيئة العاملية لتحفيظ 

القراآن الكرمي
الأمانة العامة لالأوقافقناة اإثراء الف�سائيةقناة احلافظ الف�سائيةتلفزي�ن الك�يت

قناة ال�طن الف�سائية
اإذاعة القراآن الكرمي 

بدولة الك�يت
قناة الراي الف�سائيةوزارة اخلارجية 

جممع امللك فهد لطباعة 

امل�سحف ال�سريف 
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قناة العدالة الف�سائيةوزارة الداخلية  
قناة املجد الف�سائيةقناة �سفا الف�سائيةقناة اقراأ الف�سائية

املركز العلمي اأبراج الك�يت 

بيت الك�يت لالأعمال 

ال�طنية

دي�ان الغنام 

جامعة الك�يتم�سروع القران

مربة املتميزين

جمعية ال�سالح 

بيت القراناملنابر القرانيةجمعية اإحياء الرتاث ال�سالمي

الثقافة ال�سالمية

مربة طريق الميان
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 الباب األول

التعريف بالجــائــزة
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شروط االشتراك في الجائزة 

امل�ساركة للذك�ر فقط . . 1

اأن ل يك�ن املت�سابق من م�ساهري القراء فـي العامل الإ�سالمي . . 2

يجب على كل م�سارك ارتداء الزي الر�سمي لبلده. . 3

اأن يك�ن امل�سارك حاماًل جلن�سية البلد التي ميثلها . . 4

يحق للبلد امل�سارك امل�ساركة الثانية  بحد اأق�سى عدد )2( مت�سابقني ب�سرط اأن تك�ن امل�ساركة الرئي�سية فـي امل�سابقة فـي فرع حفظ القراآن الكرمي كاماًل . وتك�ن . 5

امل�ساركة  الثانية بالختيار فـي اأحد الفرعني الثاين والثالث . 

ل يحق للمت�سابق امل�ساركة فـي اأكرث من فرع من اأفرع امل�سابقة . . 6

ل يج�ز للم�سارك اأن يغري فرع امل�سابقة الذي مت اختياره فـي ا�ستمارة الرت�سيح اإىل فرع اآخر .. 7

، وفـي حال تر�سيح من ه� دون امل�ست�ى املطل�ب يحرم من امل�ساركة فـي . 8 اأن يك�ن املر�سح لأي فرع من فروع امل�سابقة متمكنًا م�ست�فيًا �سروط امل�ساركة فـي الفرع 

امل�سابقة ملدة �سنتني متتاليتني . 

ت�ست�سيف امل�سابقة مرافقًا واحدًا فقط مع املت�سابقني اإذا كان اأحد املت�سابقني بحاجة اإىل مرافق كان )كفيفًا اأو معاقًا(مثال. . 9

ل يج�ز للمت�سابق العتذار عن امل�ساركة فـي امل�سابقة اإذا و�سل اإىل دولة الك�يت . . 10

ت�سرف ج�ائز امل�سابقة للمراكز الثالثة الأوىل فـي الفرعني الثاين والرابع كما ت�سرف ج�ائز امل�سابقة للمراكز اخلم�سة الأوىل فـي الفرعني الأول والثالث. . 11

ل يحق ملن �سارك فـي اأي فرع من فروع امل�سابقة امل�ساركة بهذا الفرع مرة اأخرى . . 12

تتكفل امل�سابقة بتذاكر ال�سفر ذهابًا واإيابًا للمت�سابقني و�سيافتهم فقط .  . 13
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فروع الجائزة 
الفرع الأول : حفظ القراآن الكرمي كامال 

الفرع الثانى : حفظ القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع 

الفرع الثالث : التالوة والرتتيل 

الفرع الرابع : اأف�سل م�سروع تقنى خلدمة القراآن الكرمي

الشروط الخاصة بالفرع األول )حفظ القرآن الكريم(

1. اأن ل يقل عمر املت�سابق عن 13 �سنة ول يزيد عن 25 �سنة ميالدية اعتبارًا من بدء امل�سابقة . 

2. اأن يلتزم بالرواية التي اختارها فـي ا�ستمارة الرت�سيح. 

3. اأن يك�ن متقنًا لأحكام التج�يد. 

الشروط الخاصة بالفرع الثاني )حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع(

1. اأن ل يقل عمر املت�سابق عن 18 �سنة ول يزيد عن 40 �سنة ميالدية اعتبارًا من بدء امل�سابقة. 

2. اأن يك�ن حافظًا ملنت ال�ساطبية كاماًل مع القدرة على ال�ست�سهاد باملنت اإذا طلب منه ذلك.

3. اأن يك�ن متقنًا للقراءات اإفرادًا ، وجمعًا بطريقة ال�قف.

الشروط الخاصة بالفرع الثالث )التالوة والترتيل(

1. اأن ل يقل عمر املت�سابق عن 13 �سنة ول يزيد عن 25 �سنة ميالدية اعتبارًا من تاريخ بدء امل�سابقة. 

2. اأن يك�ن ح�سن ال�س�ت. 

3. اأن يك�ن متقنًا لأحكام التج�يد. 

الشروط الخاصة بالفرع الرابع )أفضل مشروع تقني لخدمة القرآن الكريم(

1. اأن يك�ن امل�سروع متعلقًا بالقراآن الكرمي وعل�مه.  

2. اأن يك�ن املنتج فـي م��س�ع امل�سابقة. 

3. اأن يك�ن املنتج )م�قعًا اإلكرتونيًا اأو تطبيقًا اإلكرتونيًا اأو جهازًا  اإلكرتونيًا(. 

4. اأن ل يك�ن املنتج قد فاز فـي اأية م�سابقة . 

5. اأن يدعم املنتج اإحدى اللغات احلية )العربية-الإجنليزية-الفرن�سية-الفار�سية-الأوردو ...غريها( . 

6. اأن يك�ن املحت�ى ال�سرعي )ن�س قراآين اأو غريه( مدقق وم�ثق من قبل جهة ر�سمية معتمدة.

7. اأن يك�ن املنتج قد و�سع قيد التطبيق الفعلي اأو قاباًل للتطبيق الفعلي )جاهزية الت�سليم( .

8. امل�ساركة لالأفراد وامل�ؤ�س�سات وتك�ن امل�ساركة فقط بامل�ساريع ولي�س مطل�بًا تر�سيح اأ�سخا�س للح�س�ر . 

9. تر�سل امل�ساركات على العن�ان التايل : دولة الك�يت اجلابرية قطعة )1 اأ( �سارع )1( ق�سيمة 182 بج�ار م�سجد الهاجري .- اإدارة �س�ؤون القراآن الكرمي .

10. يقدم خطاب با�سم �ساحب امل�سروع وبياناته ال�سخ�سية م�جه ل�زارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية مرفقًا بت�س�رًا كاماًل مكت�بًا عن امل�سروع ي��سح فكرة واأهداف امل�سروع 

.
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مكافآت الجائزة

1 ألف دينار كويتي 1 4 إجمالي قيمة المكافآت 

الفرع األول : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع

املك�فــ�أة املركز م

20.000 د.كالأول 1

15.000 د.كالث�ين2

12.000 د.كالث�لث3

47000 )�سبعة واأربعون األف دينار كويتي(الإجمايل

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم كاماًل مع تالوته وتجويده

املك�فــ�أة املركز م

10.000 د.كالأول 1

9000 د.كالث�ين2

8000 د.كالث�لث3

7000 د.كالرابع 4

6000 د.كاخل�م�س5

40000 )اأربعون األف دينار كويتي(الإجمايل

الفرع الثالث : التالوة والترتيل

املك�فــ�أة املركز م

5000 د.كالأول 1

4000 د.كالث�ين2

3000 د.كالث�لث3

2000 د.كالرابع 4

1000 د.كاخل�م�س5

15000 )خم�سة ع�سر األف دينار كويتي(الإجمايل

الفرع الرابع : جائزة أفضل مشروع تقني في خدمة القرآن الكريم

املك�فــ�أة املركز م

5000 د.كالأول 1

4000 د.كالث�ين2

3000 د.كالث�لث3

12000 )اثنا ع�سر األف دينار كويتي(الإجمايل
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 المشاركـون

إجمالي عدد المشاركين أربعة وسبعون طالبا ) 74 (

)40( م�ساركا  فى احلفظ 

)6( م�ساركني فى القراءات 

)28( م�ساركا فى التالوة والرتتيل

)؟؟( فرع التقني
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1 ( املت�سابق : علي خمتار عبا�س باقر

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل    

 برواية : حف�ص عن نافع

2 (  املت�سابق : اأن�س عبد اهلل حممد

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل   

  برواية : حف�ص عن نافع

3 (  املت�سابق : علي اإبراهيم ع�سكر

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل   

  برواية : حف�ص عن نافع

1 ( املت�سابق : كوينتون انتونيو �سفيق رحيم 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : امل�سطفى ولد �سيد حممود

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل

براوية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( اعمر ولد اعمر جودة

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل

براوية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : جمعة موكبا

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل

براوية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( جميل ح�سن مورتيبي

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

جمهورية غيانا

Republic of Guyana

جمهورية موريتانيا

Republic of Mauritania

جمهورية اأوغنــدا

The Republic of Uganda

دولة الكويت

The State of Kuwait
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1 ( جنم الدين رم�سان حممد عبد العزيز

فرع امل�سابقة :حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : اآرنيل دمريوفت�س

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : حممد المني املواليدي 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( عبا�س �سيخ حممد 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : حممد جان حمبوف

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق : فرقان عبد القا�سم حممد اهلل 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

: حف�ص عن عا�سم 

جمهورية م�سر العربية 

Arab Republic of Egypt

جمهورية البو�سنة والهر�سك

 The Republic of Bosnia and
Herzegovina

اجلمهورية ال�سومالية 

Somali Republic

طاجيك�ستان

The Republic of Tajikistan
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1 ( املت�سابق : حممود حممد م�سطفى الكفري

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كامال

برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق : حممد اأحمد حممود زاهد 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : حممد اإبراهيم حذيفة

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق : نا�سر ثاين بلو

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : حممد ادري�س حممد

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : عبد الرحمن ح�سني مو�سى

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : عبد الرزاق ا�سحاق

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

جمهورية لبنــان

Republic of Lebanon

جمهورية نيجرييا الحتادية 

Federal Republic of Nigeria

جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�سعبية

Democratic People>sRepublic 
of Algeria

جمهورية التيجر

Republic of Tigre
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1 ( املت�سابق : �ساليمو �سانونو �ساليو

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق :عامي�س بابا دجيما حممود

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : اأنور علي عبدي

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

2 ( املت�سابق : عبد الرحمن خليف عبد الرحمن 

فرع امل�سابقة :القراآءات 

1 ( املت�سابق : يو�سف �سوكونا

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : عثمان �سيـال

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : عبد الرحمن حتميد عبد الرحمن 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : حممد اأحمد اجلـد 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

جمهورية بنني

Republic of Benin

جمهورية جيبوتي

Republic of Djibouti

جمهورية مالــي

The Republic of Mali

جمهورية الكامريون

Republic of Cameroon
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1 ( املت�سابق : حممد طه اآيان 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : اأحمد حممد عبد اهلل احل�سيني 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : حممد اأيوب عبد القادر الركباوي 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : قالون

1 ( املت�سابق : حاجي ن�سر الفخر بن حاجي 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل  

برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق : حممد خري الأنوار  بن حاجي اأحمد 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : حممدي يو�سف خوديربديف

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

جمهورية ال�سنغـال

Republic of Senegal

مملكة البحرين 

Kingdom of Bahrain

جمهورية تون�س

The Republic of Tunisia

�سلطنة بروناي

Sultanate of Brunei

جمهورية قريقيزيا

Kyrgyz Republic
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1 ( املت�سابق : حممد عبد اهلل قائد الوائلي

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي بالقراءات ال�سبع 

2 ( املت�سابق : فار�س حممد قا�سم الأعجم 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : اإ�سماعيل عبد الرحمن حممود جميل

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل بالقراءات 

ال�سبع 

2 ( املت�سابق : مازن �سالح علي

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : عبد الرحمن بن يو�سف

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

    برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق : �سليمان حبيب

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم 

1 ( املت�سابق : اأبو بكر  فاين

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : حف�ص عن عا�سم 

جمهورية اليمن 

Republic of Yemen|

جمهورية ال�سودان 

Republic of Sudan

جمهورية موزمبيق

Republic of Mozambique

جمهورية �ساحل العاج

République de Côte-d>Ivoire
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1 ( املت�سابق : اأ�سامة عدنان كايد

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كامالآً

برواية : حف�ص عن عا�سم 

2 ( املت�سابق : عبد الرحمن حممد على 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : ف�سل الرحيم وزين بن ف�سل

    فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

    برواية : حف�ص عن نافع

2 ( املت�سابق : حممد عثمان غالم

         فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل 

    برواية : حف�ص عن نافع

1 ( املت�سابق : اأبو بكر فوؤاد باري

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : حممد بحرو جابي

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد 

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : اأحمد نواف العا�سي جاعد املجالد

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل بالقراءات ال�سبع

    برواية : القراءات ال�سبع

2 ( املت�سابق : عمار عبد اهلل بلعيد الب�سري �ساكني

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

جمهورية اأفغان�ستان

Republic of Afghanistan

دولة قطـر

The State of Qatar

اململكة الأردنية الها�سمية

Hashemite Kingdom of Jordan

جمهورية �سرياليون 

Republic of Sierra Leone
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1 ( املت�سابق : توفيق دارو

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

    برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : �سليمان ت�سا�سنتي

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

    برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : ح�سني ادري�س مو�سى

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

    برواية : حف�ص عن عا�سم

2( املت�سابق : حممد دنقـ�س ح�سن 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

    برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : عبا�س ب�سري حممد �سافار

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

    برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : اأحمد حممد العربي

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : على تـل 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

    برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : عبد اهلل اأوزكان

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل مع التجويد

برواية : حف�ص عن عا�سم

دولة توغـو

Of State of Togo

جمهورية ت�ساد

Republic of Chad

اجلماهريية العربية الليبية ال�سعبية 

ال�سرتاكية العظمى

 Libyan Arab Jamahiriya, Great
Socialist People,s

جمهورية تركيا

Republic of Turkey
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1 ( املت�سابق : فا�سل خان باي خانف

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

    برواية : حف�ص عن عا�سم

2( املت�سابق : ح�سن خمابو

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : حممد ابراهيم حذيفه 

 فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

    برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : نا�سر ثاين بلو 

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

    برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : حممد بن حمد املدحو�سي

 فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

 برواية : حف�ص عن عا�سم

2 ( املت�سابق : �سعيد بن م�سلم بن �سويلم املحيجري

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : ا�سماعيل مو�سي نيوري

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم

2 (حممد المني ا�سماعيل �سي�سي 

فرع امل�سابقة : التالوة والرتتيل

برواية : حف�ص عن عا�سم

1 ( املت�سابق : بخيت بن اأحمد بن حممد القر�سي

فرع امل�سابقة : حفظ القراآن الكرمي كاماًل 

برواية : حف�ص عن عا�سم

جمهورية نيجرييا

Republic of Nigeria

�سلطنة عمان 

Sultanate of Oman

اململكة العربية ال�سعودية 

Saudi Arabia

جمهورية غينيا بي�ساو

Republic of Guinea-Bissau

جمهورية اأوزبك�ستان

The Republic of Uzbekistan
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 الباب الثاني

 إدارة الجـائـزة
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الهيكل التنظيمي للجائزة واختصاصات اللجان

 أواًل :الهيكل التنظيمي

اللجنة العليا

اللجنة

التنفيذية

فريق

التغطيات العالمية

لـجنة 

ال�سوؤون العلمية والفنية

لـجنة 

ال�سوؤون العالمية

لـجنة 

العالقات العامة

لـجنة 

ال�سوؤون املالية

لـجنة 

�سوؤون املت�سابقني

اللجنة 

املركزية للتحكيم

لـجنة 

النظم اللية

لـجنة 

املعر�س

لـجنة 

الن�سطة والربامج
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ثانيًا:اختصاصات اللجان العاملة

اللجنة العليا للجائزة

وهي اجلهة العليا امل�سرفة على اأعمال اجلائزة واإقرار �سيا�ساتها وخططها وبراجمها 

والنظم  العامة  ال�سيا�سات  نطاق  فـي  وذلك  اأهدافها  حتقيق  على  والعمل  التنفيذية 

والق�اعد املتبعة فـي وزارة الأوقاف وال�سئ�ن الإ�سالمية، وتق�م اللجنة على الأخ�س 

مبا يلي:

1. اإقرار اخلطط وبرامج العمل التي تتنا�سب مع ال�سيا�سة العامة للجائزة.

2. امل�افقة على الأن�سطة العامة التي تدخل �سمن نطاق جمالت عمل اجلائزة.

3. التعريف باأهداف اجلائزة على جميع الأ�سعدة املحلية والدولية والإقليمية.

حتديد  مع  وامل�ؤقتة  الدائمة  التحكيم  وجلان  والإدارية  الفنية  اللجان  ت�سكيل   .4

اأعمال اجلائزة.  تبعًا لحتياجات  اخت�سا�ساتها 

5. اإقرار نظم العمل الداخلية للجائزة وكافة النظم التف�سيلية اخلا�سة باجلائزة .

6. اعتماد التقديرات املالية الالزمة للجائزة �سن�يًا.

7. امل�افقة على التقارير املالية الدورية للجائزة.

8. ر�سم ال�سيا�سة العامة لأن�سطة اجلائزة. 

9. اعتماد فئات اجل�ائز والقيمة املالية لها. 

10. و�سع اخلطط والربامج واجلداول الزمنية لتنفيذ اجلائزة ودرا�سة ما قد ي�سادف 

التنفيذ من م�سكالت وعقبات واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها. 

11. الإ�سراف على املطب�عات الإعالمية للجائزة.

12. اعتماد اأ�سماء الفائزين باجلائزة.
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لجنة الشؤون اإلعالمية :
تخت�ص جلنة ال�سوؤون االإعالمية بكل ما يتعلق بالنواحي االإعالمية للجائزة من و�سائل ور�سائل بهدف اإي�سال اأخبارها للجمهور، وت�سمل االأعمال االآتية:

1.اإعداد وتنفيذ املطبوعات املختلفة واخلا�سة باجلائزة كاملة.

2.متابعة احتياجات اجلائزة من الدروع وال�سهادات والهدايا.

3.اإ�سدار الدليل العام للجائزة واالإ�سراف على توزيعه.

4.ت�سميم البو�سرتات االإعالنية عن اجلائزة والفعاليات امل�ساحبة.

5.توثيق اأحداث اجلائزة بكل الو�سائل االإعالمية املتاحة وتوثيق زيارات الوفود لالأماكن واملعامل التي �سوف يقومون بزيارتها وكذلك توثيق زيارات ال�سخ�سيات الهامة.

6.اإعداد الت�سور حلفل االفتتاح وحفل اخلتام بالتن�سيق مع اللجان االأخرى.

7.اإعداد احلملة االإعالمية للجائزة وت�سمل خمتلف و�سائل االإعالم امل�سموعة واملقروءة واملرئية.

8.ت�سميم فال�سات دعائية عن اجلائزة لعر�سها فـي تلفزيون دولة الكويت والقنوات الف�سائية.

9.اإبراز دور دولة الكويت الريادي فـي خدمة كتاب اهلل تعاىل عامليا.
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اللجنة التنفيذية
وهي امل�سئ�ل العام عن اجلائزة ومتار�س اخت�سا�ساتها حتت اإ�سراف رئي�س اللجنة العليا ويدخل 

واللتزام  اجلائزة  برامج  تنفيذ  �ساأنه  من  ما  كل  اتخاذ  على  العمل  اخت�سا�ساتها  نطاق  فـي 

بنظمها وق�اعدها واأخ�سها ما يلي : 

1. ت�سكيل اللجان الفنية والإدارية وجلان التحكيم واقرتاح املكافاآت املالية لها.

2. الإ�سراف على اأعمال اللجان ومتابعة اأدائها .

3. اخلطط والربامج واجلداول الزمنية لتنفيذ اجلائزة. 

4. اإعداد التقديرات املالية الالزمة للجائزة .

5. اإعداد بيانات عن الدول املر�سحة للم�ساركة واإر�سال الدع�ات اإليها للم�ساركة.

6. مراجعة املر�سحني للتاأكد من ا�ستيفاء ال�سروط وا�ستبعاد كل من يفتقد هذه ال�سروط.

7.اتخاذ الإجراءات اخلا�سة برتتيب املت�سابقني وحتديد م�اعيد الختبارات . 

8.تذليل ما قد ي�سادف العمل من عقبات . 

9.الرتتيب لالحتفالت التي تقام مبنا�سبة اإعالن اأ�سماء الفائزين وتكرميهم . 

10.متابعة اأعمال الدعاية والإعالن عن اجلائزة .

11.اقرتاح الهيكل التنظيمي والإداري للجائزة ونظم العمل الداخلية.

12.اإعداد النظم الكفيلة بتط�ير العمل ورفع م�ست�ى الأداء .

13.متابعة وت�جيه ورقابة العمل باجلائزة ومعاجلة ما قد ي�سادفه من م�سكالت.

14.تنفيذ اخلطة الإعالمية للجائزة.

15.التن�سيق واملتابعة مع خمتلف جلان اجلائزة. 

16.ال�سرف من امليزانية املعتمدة للجائزة.

17.اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لت�فري احتياجات اجلائزة من امل�اد والأعمال.

18.اعتماد خطة حفل اجلائزة واإقرار م�عد حفل اجلائزة ومكانه.

19.اإعالن اأ�سماء الفائزين باجلائزة بعد اعتمادهم من اللجنة العليا للجائزة .

20.اعتماد حما�سر جلان اجلائزة وت��سياتها.

فريق التغطيات اإلعالمية
1.اإعداد ون�سر املواد ال�سحفية اخلا�سة باجلائزة يومياً وتزويد ال�سحف بها.

2.الرتتيب الإقامة املوؤمتر ال�سحفي الذي يعقد يف بداية عمل اجلائزة.

3.ن�سر معلومات اجلائزة على �سفحات موقع اجلائزة على �سبكة االإنرتنت.

4.ن�سر فعاليات اجلائزة اليومية.

5.اإ�سدار ن�سرة �سحفية يومية عن ن�ساطات اجلائزة فعالياتها �ساملة الأخبار املت�سابقني.

6.التن�سيق مع تلفزيون دولة الكويت والف�سائيات لتغطية اجلائزة وفعالياتها وبث ر�سائل 

يومية عنها.

و�سائل  خمتلف  وت�سمل  امل�ساحبة  والفعاليات  اجلائزة  عن  االإعالمية  التغطيات  7.اإعداد 

االإعالم امل�سموع واملقروء واملرئي . 
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لجنة الشؤون العلمية والفنية:

1.اإعداد وتطوير املعايري العلمية والفنية الالزمة للرت�سيح للجائزة.

2.و�سع منهج االأ�سئلة اخلا�سة باجلائزة بح�سب الفئات وتو�سيف اأطرها العامة.

3.و�سع واعتماد اآلية اختيار االأ�سئلة.

4.امل�ساركة فـي اقرتاح املعايري واالأ�س�ص املالئمة للتحكيم.

5.امل�ساركة فـي و�سع اخلطط والربامج واجلداول الزمنية للجائزة، ودرا�سة ما قد ي�سادف التنفيذ 

من عقبات واقرتاح ما يلزم ب�ساأنه.

6.امل�ساركة فـي و�سع اأ�س�ص وقواعد اختيار املحكمني. 

7.و�سع العنا�سر الرئي�سة وحتديد املعايري العلمية والفنية للجائزة.

8.امل�ساركة فـي ت�سميم مناذج التقومي امل�ستخدمة فـي جلان االختبار بح�سب م�ستويات احلفظ بكل 

فئة من فئات اجلائزة.
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لجنة األنشطة والبرامج:
1.اإعداد خطة الربامج واالأن�سطة امل�ستهدف اإقامتها خالل فعاليات اجلائزة واقرتاح اآلية تنفيذها وتقدير التكلفة املالية لها. 

2.االإ�سراف على تنفيذ الربامج واالأن�سطة ومتابعة ما قد ي�سادفها من م�سكالت اأو عقبات وتذليلها.

والت�ساريح  بال�سور  مدعمة  وتوثيقها  اجلائزة  فعاليات  خالل  تنفيذها  مت  التي  واالأن�سطة  بالربامج  اخلا�سة  التقارير  3.اإعداد 

ال�سحفية واملطبوعات.

4.التعاون مع وحدات العمل االأخرى باجلائزة فـي تنفيذ االأن�سطة والربامج املقرر اإقامتها خالل فرتة انعقاد اجلائزة. 

5.امل�ساركة فـي ا�ستقبال الوفود.

6.امل�ساركة يف تنفيذ الربنامج العام للجائزة.

7.امل�ساركة يف اإعداد وتنظيم حفلي االفتتاح واالختتام. 

8.تزويد اللجنة االإعالمية بتقارير االإجنازات اليومية. 

لجنة العالقات العامة:
1.ا�ستقبال امل�ساركني يف اجلائزة باملطار وذلك ح�سب جدول و�سول رحالتهم.

2.تاأمني تذاكر ال�سفر للوفود امل�ساركة يف اجلائزة ذهاباً واإياباً.

3.تنظيم زيارات للوفود امل�ساركة يف هذه اجلائزة لالأماكن املخ�س�سة لذلك بدولة الكويت بالتن�سيق مع جلنة االأن�سطة والربامج 

وجلنة �سوؤون املت�سابقني.

4.تاأمني اإ�سكان الوفود واإعا�ستهم يف الفندق خالل فرتة اجلائزة وتاأمني و�سائل النقل.

5.التوا�سل مع هيئات وموؤ�س�سات املجتمع املعنية يف الداخل واخلارج خالل فرتة انعقاد اجلائزة.

6.تلقي ال�سكاوى واال�ستف�سارات العامة واخلا�سة من امل�ساركني والرد عليها.

7.ن�سر وتوزيع االإعالنات واملطبوعات واالإ�سدارات على الفئات وال�سرائح امل�ستهدفة.

8.التن�سيق مع اجلهات الداخلية واخلارجية عند اإقامة االحتفاالت والربامج واالأن�سطة.

9.التن�سيق مع وحدة الربامج واالأن�سطة الإعداد الدعوات اخلا�سة باالحتفاالت واملنا�سبات.

10.حجز االأماكن اخلا�سة باإقامة االحتفاالت واللقاءات واملنا�سبات واالإ�سراف على جتهيزها وتوفري امل�ستلزمات اخلا�سة بها. 

11.متابعة مرا�سلة الدول املوجهة لهم الدعوات �سواء بالرغبة يف امل�ساركة اأو االعتذار، وجدولة الدول التي ترغب يف امل�ساركة واأ�سماء 

امل�ساركني.

12.خماطبة ال�سفارات وامللحقيات التابعة للدول امل�ساركة.

13.خماطبة اجلهات املخت�سة بوزارة اخلارجية بطلب منح امل�ساركني من الدول العربية واالإ�سالمية تاأ�سريات دخول.

14.جمع ال�سور والوثائق اخلا�سة للوفود امل�ساركة واالأع�ساء امل�ساركني يف اللجان الإ�سدار البطاقات ال�سخ�سية

15.متابعة متطلبات كل جلنة وال�سعي يف تاأمينها.

16.تزويد اللجنة االإعالمية باأ�سماء امل�ستحقني ل�سهادات ال�سكر والتقدير.

17.امل�ساركة �سمن بقية اللجان يف مرافقة وتوديع الوفود .

18.متابعة خطابات طلبات الزيارات وتاأمني ال�سكن واال�ستقبال. 

19.متابعة الربنامج العام لزيارة الوفود.

20.امل�ساركة يف حفل تكرمي الوفود امل�ساركة .

21.اإعداد التقرير النهائي عن اجلائزة بالتعاون مع اللجان.

22.التن�سيق مع اجلهات امل�ساندة للجائزة، مثل: اخلدمات االأمنية والطبية، وال�سيافة.
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لجنة الشؤون المالية

1.اإعداد ميزانية متكاملة عن امل�سروفات املتوقعة للجائزة.

2.اإ�سدار �سيكات للفائزين يف اجلائزة.

3.امل�ساركة �سمن بقية اللجان يف مرافقة وتوديع الوفود .

4.اإعداد التقرير النهائي عن اجلائزة بالتعاون مع اللجان.

5.توفري الهدايا واجلوائز لل�سيوف امل�ساركني.

6.متابعة كافة االأمور املالية وتوثيقها.

7.توفري النرثيات وال�سلف اخلا�سة باجلائزة ومتابعة �سرفها وفق القواعد والنظم املالية املعمول بها فـي الوزارة.

8.و�سع نظام مايل حمدد ي�سهل عملية ت�سيري االأمور اخلا�سة باجلائزة.

9.ح�سر احتياجات اللجان الفرعية وتوفريها وفق امليزانية املعتمدة. 

لجنة شؤون المتسابقين:
تخت�ص جلنة �سوؤون املت�سابقني بكل ما يتعلق ب�سوؤون املت�سابقني امل�ساركني يف اجلائزة من خمتلف الدول االإ�سالمية، 

وتلبية وتوفري احتياجاتهم، واالإ�سراف على االأن�سطة والفعاليات اخلا�سة بهم ويوكل للجنة على وجه اخل�سو�ص 

تنفيذ املهام التالية:

كافة  وتوفري  وامل�سرب  املاأكل  وجودة  امل�سكن  ظروف  مالءمة  من  والتاأكد  للمت�سابقني  املعي�سية  االأو�ساع  1.متابعة 

االحتياجات املتعلقة بهذا اجلانب . 

2.العمل على تهيئة اأ�سباب الراحة واالأمان للمت�سابقني طوال فرتة اإقامتهم.

3.االإ�سراف على االأن�سطة والربامج والزيارات امليدانية اخلا�سة باملت�سابقني وامل�ساركة يف تنفيذها.

4.تلبية احتياجات املت�سابقني من اأجهزة االت�ساالت وغريها، وتزويدهم بحاجتهم من املواد اأو الكتب اأو املراجع ذات 

العالقة باجلائزة.

5.متابعة اإجناز االإجراءات اخلا�سة باإقامة املت�سابقني وو�سولهم ومغادرتهم وحل امل�سكالت التي ت�سادفهم بالتعاون 

مع اللجان واجلهات املخت�سة.

6.امل�ساركة فـي اإعداد وتنظيم حفل االفتتاح واخلتام. 

7.تنظيم وترتيب املت�سابقني ومتابعة م�ساركتهم اأثناء انعقاد الت�سفيات.
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لجنة التحكيم: 

وهي جلنة م�ستقلة يتم ت�سكيلها وت�سمية اأع�سائها من ذوي اخلربة واالخت�سا�ص بقرار ي�سدر عن رئي�ص اللجنة 

العليا للجائزة، والذي ترفع اإليه اللجنة نتائج اأعمالها، وتخت�ص جلنة التحكيم مبا يلي: 

1.امل�ساركة يف اإعداد وتطوير املعايري العلمية والفنية الالزمة للرت�سيح للجائزة.

2.و�سع وتطوير املعايري العلمية والفنية للتحكيم.

3.تطوير معايري التقييم والتحكيم واإجراءاتها ومناذجها بالتن�سيق مع اللجنة املخت�سة.

4.اإعداد تعليمات الرت�سيح والتقييم لكل دورة وفقاً للم�ستجدات واملتغريات.

5.اإ�سدار القرارات اخلا�سة بنتائج حتكيم امل�سابقة ورفعها للجنة االخت�سا�ص.

اأ�سماء  عن  االإعالن  اجلائزة  حتكيم  جلان  اأع�ساء  من  الأي  يحق  وال  �سرية،  التحكيم  جلنة  مداوالت  6.تكون 

املر�سحني اأو الفائزين، وال تعد نتائج التحكيم ر�سمية ما مل تعتمد من رئي�ص اللجنة العليا. 

7.ت�سدر اللجنة قراراتها مبوافقة اأغلبية االأع�ساء، ويف حال عدم االتفاق على نتيجة حمددة يرفع االأمر اإىل 

رئي�ص اللجنة العليا لتقرير ما يلزم.

لجنة النظم اآللية: 

1.اإعداد وتوفري النظم االآلية لعملية التحكيم.

2.جتهيز جلان التحكيم باملعدات واالأجهزة االآلية التي متكنهم من عملية التحكيم االإلكرتونية.

3.اقرتاح وتوفري االآلية املتطورة الإدارة اجلائزة.

4.تدريب جلان التحكيم على النظم املخ�س�سة لعملية التحكيم.

5.اإن�ساء موقع اإلكرتوين خا�ص باجلائزة.

6.تطوير وحتديث النظم االآلية املخ�س�سة لعملية التحكيم وغريها من العمليات.

7.امل�ساهمة فـي و�سع ال�سروط واملعايري اخلا�سة بفرع جائزة )اأف�سل م�سروع تقني ( يخدم القراآن الكرمي.

8.امل�ساركة فـي جلنة التحكيم اخلا�سة بفرع جائزة ) اأف�سل م�سروع تقني ( يخدم القراآن الكرمي.
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 الباب الرابع

فعاليات الجـائـزة
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 أواًل : افتتـاح الجائزة :

الكرمي  القراآن  الإ�سالمية ممثلة يف قطاع  وال�س�ؤون  الأوقاف  وزارة  اتخذت  اأن  بعد 

القراآن  حلفظ  الدولية  الك�يت  جائزة  لإقامة  ال�سبل  كل  وهياأت  الإجراءات  كافة 

الكرمي وقراءاته وجت�يد تالوته. 

 افتتحت فعاليات اجلائزة يف �سباح ي�م الأربعاء امل�افق 2010/3/10م حتت رعاية 

�ساحب ال�سم� اأمري البالد املفدى ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح حفظه اهلل 

وباإ�سراف مبا�سر من وزير العدل ووزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية امل�ست�سار را�سد 

عبد املح�سن احلماد وح�س�ر ر�سمي و�سعبي كبري يتقدمهم ال�زراء وال�سفراء والعلماء 

الأفا�سل وممثلي الدول امل�ساركة. 

ووزير  العدل  وزير  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ملعايل  بكلمة  الفتتاح  حفل  ا�ستهل 

اأهدافه  ونبل  الإجناز  هذا  تاريخية  عن  فيها  حتدث  الإ�سالمية  وال�س�ؤون  الأوقاف 

و�سم� غاياته م�سريا اإىل اأن افتتاح اجلائزة يرمز اإىل فتح �سفحة جديدة يف تاريخ 

ال�زارة كما يعد و�سامًا و�ساًء يف جبني هذا ال�طن، واأعرب عن �سعادة بهذا احلدث 

الكبري واإعالنه اإ�سارة البدء لنطالقة هذه اجلائزة.

وذكر معايل ال�زير اأن هذه اجلائزة ترتجم بجالء اهتمام الك�يت بالقراآن الكرمي 

مع  ان�سجاما  لأجله  الربامج  وت�سع  اخلطط  وتبني  اإليه  ت�سعى  ظلت  ما  وه�  واأهله 

الت�جيهات ال�سامية ل�سم� اأمري البالد املفدى ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح. 

واأ�ساف باأن وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية تهدف من خالل هذه اجلائزة اإىل 

خدمة ال�حي الرباين واملعني ال�سايف من خالل حتقيق الر�سالة ال�سامية التي تطمح 

ال�زارة اإىل بل�رتها لرعاية حفظة القراآن الكرمي والقائمني عليه اأفرادًا وم�ؤ�س�سات 

على م�ست�ى دول العامل الإ�سالمي حتقيقًا لدور الك�يت كدولة راعية ل�س�ؤون القراآن 

الكرمي. ومن خالل حتقيق جملة من الأهداف اأهمها : 

1.تعريف الأمة الإ�سالمية بالقراءات القراآنية . 

2.ترغيب حفظة القراآن الكرمي يف درا�سة علم القراءات . 

3.اإ�ساعة روح التناف�س الإيجابي يف حفظ القراآن الكرمي . 

4.الت�سجيع على بذل مزيد من ال�قت واجلهد يف احلفظ والتالوة . 

5.اإدراك ال�سباب ل�اجباتهم نح� العقيدة الإ�سالمية . 

واأخريًا اأعرب معايل ال�زير عن امله باأن تك�ن هذه اجلائزة فاحتة خري وبركة على 

دولة الكويت.

رئي�س  الإ�سالمية  وال�س�ؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  الفالح   اهلل  عبد  د.عادل  واألقى 

الكرمي  القراآن  حفظ  يف  التناف�س  اأن  اإىل  فيها  اأ�سار  كلمة  للجائزة   العليا  اللجنة 

وتالوته يعد من اأنبل الأهداف ومن اأ�سمى الغايات )ويف ذلك فليتناف�س املتناف�س�ن( 

واإميانًا من ال�زارة بكل ما تقدم وحر�سًا على غر�س حب القراآن ون�سر اآدابه وقيمه يف 

قل�ب اأفراد املجتمع بكل اأطيافه و�سرائحه �سخرت كل الأ�سباب ور�سدت كل ال��سائل 

والأدوات املتاحة لهذا الهدف النبيل فاأن�ساأت الإدارات واملراقبات التي تعنى وتخت�س 

ب�س�ؤون القراآن الكرمي لت�سطلع بدورها الرائد ولت�ساهم يف حت�سني املجتمع وتعيده 

اإىل معني ال�حي الرباين ال�سايف. 

اأنحاء الك�يت وهياأت كافة ال�سبل  فقامت بفتح احللقات واملراكز القراآنية يف كافة 

لكل راغب يف الإقبال على كتاب اهلل  عز وجل  لكن طم�حاتنا الي�م اأ�سبحت كبرية 

بف�سل اهلل عز وجل ثم بجه�د واإجنازات ال�زارة التي اأ�سبحت حقيقة تدفعنا اإىل اأن 

نخرج من املحلية اإىل العاملية بر�سالتنا ال�سامية هذه.

وحتى ن�سع ب�سمة قراآنية للك�يت يف املحافل الدولية ومند ج�س�ر التعاون يف جمال 

فكرة  الإ�سالمية.فجاءت  الدول  كافة  اأ�سقائنا يف  مع  وعل�مه  الكرمي  القراآن  خدمة 

جائزة الك�يت الدولية مباركة من �سم� اأمري البالد املفدى �سم� ال�سيخ �سباح الأحمد 

اجلابر ال�سباح .
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عرض فيلــم تسجيلــي يتنـــاول تــاريخ الكويت مع 

القرآن الكريم :

تاريخ  يعر�س  وثائقي  فيلم  الفتتاح مت عر�س  كلمات  تابع احل�س�ر  اأن  بعد 

بهذا  وحديثًا  قدميًا  الك�يتيني  اهتمام  ومدى  الكرمي  القراآن  مع  الك�يت 

من  الكثري  الك�يتي�ن  اأوقف  حيث  وقيمه  بتعاليمه  وت�سبثهم  اخلالد  الكتاب 

اأوقاتهم وجه�دهم واأم�الهم خدمة لكتاب اهلل عز وجل بدءًا بالكتاتيب وما 

الك�يت وما خرجته من جيل م�ؤ�س�س  اأنحاء  بكل  وانت�سار  �سهدته من تط�ر 

نه�سة  يف  و�ساهم  الإ�سالمية  الأمة  بتاريخ  ال�سلة  ووطد  الإ�سالم  قيم  بنى 

دولة الكويت.

وانتهاء بدور اإدارة �س�ؤون القراآن الكرمي ونظرياتها من امل�ؤ�س�سات العم�مية 

املهتمة بهذا املجال اإ�سافة اإىل ما تبذله اجلمعيات الأهلية وجمعيات النفع 

العام من جهد طيب ومبارك يف هذا املجال خدمة لكتاب اهلل الكرمي نربا�س 

ا�ستح�سان  الفيلم  نال  وقد  هذا    . وال�سداد  احلق  ومنهاج  والن�ر  الهدى 

احل�س�ر واإعجابهم.
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 المعرض المقام على هامش فعاليات الجائزة:
قيم املعر�ص اخلا�ص بالقراآن الكرمي الذي افتتحه �سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�سيخ نا�سر املحمد اجلابر ال�سباح.

ُ
�سمن االأن�سطة املوازية لفعاليات اجلائزة اأ

وقد ا�ستهل �سموه زيارته للمعر�ص بتفقد جناح اإدارة �سوؤون القراآن الكرمي واأ�ساد بدورها ومبا تقدمه من خدمة للمجتمع واأثنى على ركن القارئ ال�سغري وما فيه من و�سائل حديثة 

لتعليم اللغة العربية وحتفيظ القراآن الكرمي ل�سريحة الن�صء وال�سغار ثم زار بعد ذلك االأجنحة املخ�س�سة للجهات امل�ساركة من موؤ�س�سات وجمعيات نفع عام. 
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ثانيًا : فعاليات الجائزة ـ  جلسات االستماع

    مت فيها اختبار الطلبة قبل �سع�دهم اإىل من�سة اجلل�سة الأ�سا�سية وقد �سكلت لهذه اجلل�سة ثالث جلان 

من امل�سايخ املتقنني واملتميزين يف القراآن وعل�مه وقامت اللجان باختبار الطلبة علي مدى ي�مني من ال�ساعة 

الرابعة اإىل ال�ساعة ال�سابعة يف املجالت التالية :

1- حفظ القراآن كامال.

2- وحفظ القران بالقراءات ال�سبع. 

اجلل�سة االأ�سا�سية:

وتعقد بعد اجلل�سة التمهيدية وهي التي تبث على اله�اء مبا�سرة  وقد اختري لهذه اجلل�سة ك�كبة من امل�سايخ 

الإقراء  جمال  فـي  الط�يل  الباع  ذوي  الإ�سالمي  العامل  يف  امل�ساهري  من  واملتميزين  املتخ�س�سني  والعلماء 

والتحكيم يف امل�سابقات الدولية وهم :

1- ال�سيخ اأحمد عي�سى املع�سراوي �سيخ عم�م املقارئ امل�سرية ورئي�س جلنة التحكيم من جمه�رية م�سر 

العربية.

2 - د/اأمين ر�سدي �س�يد ع�س� جلنة التحكيم من اجلمه�رية العربية ال�س�رية . 

3- ال�سيخ /حممد احل�سن ب��س� ع�س� جلنة التحكيم من اجلمه�رية ال�سنغالية.

4- د/ عبد ال�سالم مقبل املجيدي ع�س� جلنة التحكيم من اجلمه�رية اليمنية.

5- ال�سيخ عبد العزيز فا�سل العنزي ع�س� جلنة التحكيم من دولة الك�يت.

وقد �سهد لهم اجلميع باخلربة يف هذا املجال. 

وتنق�سم هذه اجلل�سة اإىل ثالثة اأق�سام : 
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الق�سم االأول : خا�ص بحفظ القراآن الكرمي كامال.

وقد قامت اللجنة بتق�سيم الطلبة علي �ستة اأيام كل ي�م يخترب فيه ثمانية طالب على  فرتتني  مبعدل اأربعة اأ�سئلة يف الي�م مبقدار �سفحتني لكل �س�ؤال .

الفرتة ال�سباحية : وي�ساأل فيها الطالب �سوؤالني وتبداأ من ال�ساعة التا�سعة اإىل ال�ساعة الثانية ع�سر.

الفرتة امل�سائية : وي�ساأل فيها الطالب �س�ؤالن وتبداأ من ال�ساعة الرابعة اإيل ال�ساعة ال�سابعة 

الق�سم الثاين :  خا�ص بحفظ القراآن الكرمي  بالقراءات ال�سبع.

وقد خ�س�س للمت�سابقني يف هذا الفرع ي�م كامل مت فيه اختبارهم علي فرتتني ي�ساأل فيها الطالب اأربعة اأ�سئلة يف كل فرتة �س�ؤالني .

الفرتة ال�سباحية : وي�ساأل فيها الطالب �س�ؤالني �س�ؤال يف رواية من الروايات املقررة وال�س�ؤال الثاين يجمع فيه الطالب القراءات ال�سبع ويك�ن اجلمع بطريق ال�قف.

الفرتة امل�سائية : وي�ساأل فيها الطالب �س�ؤالني �س�ؤالً يف رواية من الروايات املقررة وال�س�ؤال الثاين يجمع فيه الطالب القراءات ال�سبع ويك�ن اجلمع بطريق ال�قف.
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الق�سم الثالث :  خا�ص بالتالوة والرتتيل وقد اختري لهذا الفرع كوكبة من املتخ�س�سني يف جمال التالوة والرتتيل واملقامات )علم االأ�سوات ( م�سهود لهم بالكفاءة 

والتميز وهم : 

1.ال�سيخ/ اأحمد خ�سر الطرابل�سي رئي�س جلنة التحكيم من دولة الك�يت. 

2.ال�سيخ /حمم�د عكاوي �سيخ قراء بريوت ع�س� جلنة التحكيم من اجلمه�رية اللبنانية. 

3.ال�سيخ / حممد الهلباوي ع�س� جلنة التحكيم من جمه�رية م�سر العربية.

وقد مت ت�زيع الطلبة علي �ستة اأيام يف كل ي�م يتم اختبار خم�سة طالب خالل الفرتة امل�سائية من ال�ساعة الرابعة اإيل ال�ساعة ال�سابعة .

كما قامت اللجنة باختيار الأ�سئلة وت�زيعها علي الطالب قبل الختبار بي�م حتى ي�ستطيع الطالب اأن يهيئ نف�سه لتالوة ال�س�ؤال املقرر عليه وه� مبقدار �سفحة كاملة يطلب منه عند الرتتيل والتج�يد لهذه 

ال�سفحة اأن ياأتي باأربعة مقامات مع ح�سن ال�س�ت و�سالمة النطق واإي�ساح املخارج و�سال�سة القراءة وعدم التكلف. 
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ثالثًا : األنشطة الموازية للجائزة 

1 - التسجيالت الصوتية

1- اهتمت اإدارة اجلائزة باالأ�سوات احل�سنة من املت�سابقني وامل�ساركني فيها فقامت باإجراء ت�سجيالت �سوتية ومرئية لبع�ص �سور القراآن الكرمي )يو�سف –الكهف –اجلزء الثالثني ( و�سارك 

يف الت�سجيل ثمانية ع�سر طالبا من املتميزين من جن�سيات خمتلفة.

 2ـ �سملت الت�سجيالت اإتاحة املجال لبع�ص امل�سايخ املتخ�س�سني يف القراآن الكرمي وعلومه للتحدث عن بع�ص املو�سوعات املتعلقة بالقراآن الكرمي ودور احللقات القراآنية يف احلفاظ على اأمن 

املجتمع والفرد من التيارات املختلفة التي تهدد ال�سباب وتف�سد عليه حياته وت�سغله عن تعلم كتاب اهلل تعايل وخدمته .

- حتدث ال�سيخ/ حممود عكاوي �سيخ قراء بريوت عن ن�ساأة علم التجويد والفرق بني التجويد العملي والعلمي.

- حتدث ال�سيخ / بالل البارودي �سيخ قراء طرابل�ص عن احللقات القراآنية واأهميتها يف نه�سة املجتمع .

- حتدث ال�سيخ / حممد الهلباوي عن علم االأ�سوات واملقامات وما هي اأنواع املقامات وكيفية اال�ستفادة منها وهو باحث متخ�س�ص يف هذا املجال.   

 2 -الدورات و الورش التعليمية :

الراغبني  للجمهور وجلميع  تثقيفية  ودورات  علمية  ور�ساً  الكرمي وقراءاته وجتويد وتالوته  القراآن  الدولية حلفظ  الكويت  واالأن�سطة على هام�ص فعاليات جائزة  الربامج  نظمت جلنة 

واملهتمني قدمها قراء مهرة وم�سايخ اأفا�سل، تخدم هذه الدورات الهدف االأ�سمى للجائزة وتت�سل ب�سياقها العلمي العام وقد انق�سمت اإىل : 

1.دورات ت�سحيح التالوة 

2.دورات �سرح اجلزرية.  
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الدورة األولى من 13 إلى 15 / 3/ 2010 وتنقسم إلى ثالث ورش  :

1. الور�سة االأوىل : يف ت�سحيح التالوة 

القت  وقد  ال�سباحية  الفرتة  خالل  ال�سويلح  /جزاع  ال�سيخ  ف�سيلة  وقدمها   ) خطاأ وال  حلن  بال  الكرمي  القراآن  قراءة   ( عنوان  حتت  واأقيمت 

. للدورة  الكثيف  احل�سور  عك�سه  كبريا  ا�ستح�سانا 

2. الور�سة الثانية )خا�سة بالن�ساء( :

من  كبري  جمع  ح�سر  وقد  البعيجان  �سعد  �سلوى   / االأ�ستاذة  قدمتها  بالن�ساء(  خطاأ)خا�سة  وال  حلن  بال  الكرمي  القراآن  وقراءة  التالوة  لت�سحيح  دورة   

املحفظات .

3. الور�سة الثالثة : 

خا�سة بتعليم اأحكام التجويد والقراءة من خالل �سرح للمنظومة اجلزرية ، لف�سيلة ال�سيخ / عبد اهلل بن �سالح العبيد . وقد ح�سرها جمع  من املهتمني 

وطلبة العلم.
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الدورة الثانية وقد نظمت خالل الفترة من 16 – 18/ 2010/3وانقسمت إلى ثالث ورش هي :
1.الور�سة االأوىل :

ت�سحيح التالوة وقراءة القراآن الكرمي بال حلن وال خطاأ وقدمها ف�سيلة ال�سيخ / حمد �سنان ، وقد القت اإقباال كثيفا من طلبة العلم واملهتمني بعلوم 

القراآن الكرمي .

2.الور�سة الثانية )خا�سة بالن�ساء(: 

قدمتها االأ�ستاذة / نورية خ�سري عبد اهلل �سهاب وح�سرتها الطالبات واالأمهات ممن يرغنب يف ت�سحيح تالوة القراآن الكرمي وقراءته بال حلن وال خطاأ. 

وقد القت ا�ستح�سان اجلميع وهو ما عك�سه احل�سور الكثيف.

3.الور�سة الثالثة:

وقد نظمت ل�سرح املنظومة اجلزرية وقدمها ف�سيلة ال�سيخ / حازم �سعيد حيدر وح�سرها جمع كبري من املهتمني وطلبة العلم .
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 البرامج واالنشطة الترفيهية 
اأ�سرفت جلنة الربامج والأن�سطة يف جائزة الك�يت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وجت�يد تالوته على اإعداد وتنفيذ عدة رحالت علمية وترفيهية للمت�سابقني باجلائزة من دول العامل الإ�سالمي 

لالطالع على معامل الك�يت البارزة وملعرفة ج�انب التميز على امل�ست�ى الثقايف والجتماعي لدولة الك�يت وما ت�سهده من تط�ر وتقدم على كافة الأ�سعدة ، وقد نالت هذه الزيارات والرحالت 

اإعجاب وا�ستح�سان ال�سي�ف املت�سابقني ومن بني هذه الرحالت:   

أوال : صالة الجمعة في المسجد الكبير وزيارة أبراج الكويت 
دعت جلنة الربامج والأن�سطة بجائزة الك�يت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجت�يد تالوته جميع ال�سي�ف من مت�سابقني وروؤ�ساء وف�د وجلان عاملة اإىل �سالة اجلمعة مب�سجد الدولة 

الكبري باعتباره معلما ح�ساريا ومنارة اإ�سالمية يف �سماء الك�يت فاأثن�ا على دور الك�يت الرائد وعنايتها بامل�ساجد واإعمارها لبي�ت اهلل عزوجل . 

ثم بعد ذلك ت�جه ال�سي�ف اإىل اأبراج الك�يت لزيارتها والطالع على هذا املعلم ال�سياحي البارز ومتت دع�ة املت�سابقني وروؤ�ساء ال�ف�د لتناول وجبة الغداء على �سرف احل�س�ر. 
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ثانيًا : زيارة المركز العلمي 

قام املت�سابق�ن  بزيارة للمركز العلمي ي�م ال�سبت امل�افق 20 / 3 / 2010 لالطالع على ما يح�يه هذا املركز من اأحياء بحرية وما يتيحه للزوار من اأج�اء ترفيهية 

تعك�س ثراء ال��سط البحري وتبعث على الراحة وك�سر الروتني املعتاد .

وقد مت كذلك عر�س فيلم يف قاعة "الأمياك�س" "I Max"لل�سادة ال�سي�ف مما كان له الأثر يف نف��س ال�سي�ف الكرام .
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ثالثًا : زيارة لديوان الغنام

بح�س�ر معايل نائب رئي�س جمل�س ال�زراء لل�س�ؤون القان�نية وزير العدل ووزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية امل�ست�سار / را�سد عبد املح�سن احلماد وبدع�ة كرمية من العم عبد العزيز 

احمد  الغنام . وقد �سملت  الزيارة  لقاء ثقافيًا وعلميًا متميزًا مع ك�كبة من قراء ومفكري ومثقفي دولة الك�يت  مع ال�سادة ال�سي�ف متيز بعر�س ج�انب من ثقافة الك�يت وتداخلها 

وتكاملها مع ثقافات واهتمامات الدول الإ�سالمية ، كما مت عر�س و�سرح بع�س اخل�سائ�س الثقافية والجتماعية لدولة الك�يت واأهم جتلياتها ، ومت ال�ستماع لبع�س قراءات القراآن 

الكرمي للطلبة املت�سابقني املتميزين وبعد اللقاء تف�سل القائم�ن على الدي�ان بدع�ة احل�س�ر للع�ساء املعد على �سرفهم . 
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رابعاًً : زيارة بيت الكويت لألعمال الوطنية

مت تنظيم رحلة اإىل بيت الك�يت لالأعمال ال�طنية ُدعي لها جميع امل�ساركني يف جائزة الك�يت الدولية وقد مت الطالع على ما تزخر به هذه امل�ؤ�س�سة من اأعمال ومن 

تراث زاخر يعك�س مت�سك ال�سعب الك�يتي بقيمه احل�سارية وما بذله من جهد وت�سحية يف �سبيل هذا ال�طن.
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خامسًا : صالة الجمعة بالمسجد الكبير ُثم غداء في مطعم عبدالوهاب 

توجه امل�ساركون يف اجلائزة الدولية اإىل م�سجد الدولة الكبري الأداء �سالة اجلمعة فيه للمرة الثانية  خالل فعاليات اجلائزة ثم توجهوا بعد ذلك اإىل مطعم عبدالوهاب 

عد على �سرفهم.
ُ
الذي متت ا�ست�سافتهم فيه على غداء اأ
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4 -  المحـاضـرات
املحا�سرة االأوىل : لل�سيخ / حممود �سيد الرفاعي بعنوان الطرق والو�سائل احل�سان يف حفظ ومعاهدة القراآن 

اأقيمت ي�م الثالثاء امل�افق 2010/3/16م حما�سرة لف�سيلة ال�سيخ حمم�د �سيد الرفاعي بعن�ان الطرق وال��سائل احل�سان يف حفظ ومعاهدة القراآن ، تطرق فيها اإىل جملة من املعاين 

وال��سائل والطرق التي ينبغي ت�افرها وا�ستح�سارها حتى يحقق الدار�س للقراآن الكرمي اأ�سمى املراتب والدرجات وق�سم ال�سيخ املحا�سرة اإىل حماور ثالثة اأجاب من خاللها على ثالثة 

اأ�سئلة هي : ملاذا نحفظ القراآن الكرمي؟ كيف نحفظ القراآن الكرمي؟ وكيف نتعاهد احلفظ واملراجعة؟ 

وتطرق يف املح�ر الأول اإىل ف�سائل القراآن الكرمي وذكر اأن اأهل القراآن وحفظته هم اأولياء اهلل وخا�سته وق�سم مراتب النا�س مع القراآن الكرمي اإىل الأق�سام التالية : حافظ عامل ـ قارئ 

عامل ـ عامل بالقراآن الكرمي ـ غري عامل به. 

وعرج يف املح�ر الثاين على طرق وو�سائل تعلم القراآن الكرمي وعر�س بع�س النماذج والطرق العلمية املثلى يف هذا املجال.  ويف املح�ر الأخري : بني املحا�سر   بع�سا من طرق و مناذج 

املراجعة وتعهد القراآن الكرمي وما يجب ا�ستح�ساره من معاين يف هذا ال�سدد. 
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املحا�سرة الثانية : لل�سيخ د.عبد اهلل عبد الهادي حميتو

 يف م�ساء ي�م الأربعاء 2010/3/17م قدم الدكت�ر عبد اهلل عبد الهادي حميت� حما�سرة عن رائد املدر�سة الأثرية يف علم القراءات العامل املجدد الإمام ال�ساطبي رحمه اهلل تعاىل. 

وذكر املحا�سر يف بداية حما�سرته اأهمية هذا امل��س�ع وك�نه يتنا�سق مع الجتاه العملي والثقايف لهذه اجلائزة املباركة. وتطرق اإىل خم�سة حماور  خالل عر�سه لهذه املحا�سرة 

وهي: 

1ـ ن�ساأة الإمام ال�ساطبي وترجمته واأط�ار درا�سته. 

2ـ هجرته من الأندل�س وت�سدره لالإقراء مب�سر. 

3ـ اآثاره العلمية  وريادته يف علم القراءات. 

4ـ ق�سيدته ال�ساطبية الكربى واآثارها واآراء العلماء فيها. 

5ـ املدر�سة الأثرية وريادة ال�ساطبي فيها. 

6ـ ثناء العلماء على الإمام ال�ساطبي. 

وقد نالت املحا�سرة ا�ستح�سان واإعجاب احل�س�ر. 
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املحا�سرة الثالثة : )�سور تربوية يف القراآن الكرمي( لل�سيخ/ نبيل العو�سي

افتتح املحا�سر ال�سيخ/ نبيل الع��سي حما�سرته مبداخل متهيدية ومعاين ترب�ية رائعة ومفيدة. فذكر باأن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها ـ عندما �سئلت عن خلق ر�س�ل اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم قالت " كان خلقه القراآن " و�ساق ق�س�ساً واقعية ومعاين مفيدة تقرب امل��س�ع وت��سل املعاين دون تكلف ول ت�سنع. 

واأ�ساف اأن القراآن الكرمي ي�سل اإىل القلب ويحدث ال�سع�ر ويغني عن كالم الب�سر ويداوي كل �سقم ومر�س لذا كان الرعيل الأول من هذه الأمة يتلق�نه للتطبيق والعمل به. كما 

اأكد على اأهمية تنزيل القراآن واأحكامه واقعًا يف حياتنا حتى ن�سعد اأخالقا و�سل�كًا وتدبريًا واقت�سادا واجتماعًا وحكما و�سيا�سة و�سرد املحا�سر ق�س�سا من الرتاث الإ�سالمي 

الزاخر ناطقة بهذه املعاين و�ساهدة عليه. فهذا الكتاب اخلالد بنى به ال�سحابة و�سلف هذه الأمة جمدهم فتمثل�ا اأحكامه واقعًا يف حياتهم فيه عا�س�ا وبه عمل�ا وبه �سعدوا وبه 

�سينال�ن ر�سى اهلل عز وجل فكيف ل وه� اأعظم منهج واأرقى د�ست�ر. 
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املحا�سرة الرابعة : )اأخالق حملة القراآن الكرمي(  

للدكتور. عمر عبد الكافـي 

مر  على  باأنه  فذكر  لطيفه  ترب�ية  بت�طئة  وا�ستهلها  الكايف  عبد  ال�سيخ/ عمر  الدكت�ر  واألقاها 

الع�س�ر مل تقم دولة بكتاب اإل دولة الإ�سالم التي اأقيمت  على معاين واأحكام كتاب اهلل عز وجل، 

وذكر اأن الك�ن ك�نان، ك�ن م�سط�ر، وك�ن منظ�ر، فمن اأطاع اهلل تعاىل فه� ي�ستحق خالفة اهلل 

تعاىل يف هذه الأر�س. 

ومن اأخالق �ساحب القراآن الكرمي وميزاته اأنه ت�سالح مع نف�سه ومع الك�ن ومع اهلل عز وجل ومع 

املالئكة ومع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. وقال اإ ن �ساحب القراآن يعي�س معامل خم�سة : 

اأ ـ املعلم الأول : ت�حيد اهلل عز وجل ويف هذا املح�ر حتدث املحا�سر عن معاين الت�حيد ومظاهر 

قدرة اهلل تعاىل وعظمته �سبحانه وتعاىل. 

ب ـ املعلم الثاين : ق�س�س القراآن الكرمي وما يح�يه هذا الك�ن امل�سط�ر " القراآن الكرمي " من 

واأط�ارها  املتعددة  و�سباقاتها  املختلفة  باأزمانها  الكرمي  القراآن  �سطرها  وق�س�س  م�ساهد 

القراآن  جعل  حيث  وم�ساعره  باأحا�سي�سه  الكرمي  القراآن  حامل  يعي�سه  ما  وه�  املتباعدة   

الكرمي حملته يعي�س�ن تلك املعاين الرفيعة وامل�ساهد البديعة �سخ��سًا حترك  واأفكارًا معا�سة 

و�سرب ال�سيخ لهذا املعنى اأكرث من مثال. 

ج ـ املعلم الثالث : الأمثال واحلكم. 

دـ املعلم الرابع : الك�ن الذي يعي�س فيه �ساحب القراآن وكيف يتعامل معه. 

هـ ـ املعلم اخلام�س : الرتبية والت�سريع. 

وختم املحا�سر هذا العر�س ال�سيق بحث احلا�سرين وترغيبهم يف تعلم القراآن الكرمي حيث 

يعرف �ساحب القراآن ب�سهره اإذ النا�س نائم�ن و ب�سيامه اإذ النا�س مفطرون وبخ�س�عه اإذ 

النا�س اإىل الدنيا راكن�ن وبخ�فه من اهلل تعاىل اإذ النا�س مطمئن�ن. 
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رابعًا : الحفل الختامي للجائزة

من  تكرمييًا  وحفاًل  بامتياز  وطنية  منا�سبة  للجائزة  اخلتامي  احلفل  كان 

م�سك  بحق  فكان  ممكن  كل  فيه  وبذل  ينبغي  كما  له  عد 
ُ
اأ النادر  الطراز 

اخلتام

الرعاية ال�سامية : 

الك�يت  به جائزة  وبذل بال حدود حظيت  واهتمام كبري  �سامية  رعاية 

الدولية من لدن �سم� اأمري البالد املفدى ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح حفظه اهلل .

يكل�ؤها  و�سم�ه  ملم��سا  عمال  اأ�سبحت  اأن  اإىل  اجلائزة  م�سرية  وط�ال 

تعبري عن  اأكرب  اخلتامي  للحفل  �سم�ه  وكان ح�س�ر  واهتمامه  برعايته 

مدى العناية البالغة التي ي�ليها �سم�ه خلدمة كتاب اهلل تعاىل  وتقدير 

وتكرمي اأهله .

احل�سور : 

الك�يت  بح�س�ر  �سريات�ن  بفندق  الكربى  الكري�ستال  قاعة  اكتظت جنبات 

نادر وجمع عظيم كان  يف مقدمتهم :

�سم� اأمري البالد حفظه اهلل ورعاه و�سم� ويل عهده الأمني ال�سيخ / ن�اف 

الأحمد اجلابر ال�سباح .

ومعايل رئي�س جمل�س الأمة ال�سيد / جا�سم حممد اخلرايف .

و�سم� رئي�س جمل�س ال�زراء ال�سيخ / نا�سر املحمد اجلابر ال�سباح .

ووزير  العدل  وزير  القان�نية  لل�س�ؤون  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ومعايل 

الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية امل�ست�سار / را�سد عبد املح�سن احلماد .

غفري  وجمع  وال�سفراء  ال�زراء  ومعايل  الأمراء  ال�سم�  اأ�سحاب  من  وجمع 

الك�يت  جائزة  يف  الفائزين  تكرمي  حفل  بهم  زان  اذ  الن�عي  احل�س�ر  من 

الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجت�يد تالوته. 

مدى  عن  بجالء  تعرب  وطنية  ومنا�سبة  املعاين  بكل  تكرمييا  حفال  فكان 

اأهل  نف��س  يف  واأهله  تعاىل  اهلل  كتاب  به  يحظى  الذي  والتعظيم  التقدير 

الك�يت حك�مة و�سعبا.
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افتتاح الحفل 

ا�ستهل احلفل بالن�سيد ال�طني اإحتفاًء بح�س�ر ح�سرة �ساحب ال�سم� اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح وافتتح باآيات من الذكر احلكيم عطر 

بها م�سامع احل�س�ر القارئ : يزيد حممد القطان .

كلمة معايل وزير العدل ووزير االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية

باأ�سل�ب ف�سيح وتعبري بليغ قدم معايل وزير العدل ووزير الأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية امل�ست�سار را�سد عبد املح�سن احلماد كلمته التي ا�ستهلها بحمد اهلل والثناء عليه وال�سالة 

وال�سالم على ر�س�له الكرمي عليه اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم. و�سكر معاليه �سم� الأمري على رعايته الكرمية ودعمه غري املحدود وح�س�ره امل�سرف حلفل اخلتام ت�سريفا 

وتكرميا لهذا املقام . وعرب قائال " �سيخلد التاريخ بيد ال�فاء ومداد الفخر والثناء يف �سفحة من �سفحات عهدكم امليم�ن اإقامة هذه اجلائزة التي لـمثلها يتناف�س املتناف�س�ن" 

.

واأردف قائال " اإن جائزة الك�يت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجت�يد تالوته هي بذرة مباركة غر�ستها يدكم الكرمية وقد غدت" كزرع اأخرج �سطئه فاآزره فا�ستغلظ 

فا�ست�ى على �س�قه".

كما حتدث معاليه عن ف�سل القراآن الكرمي والأجر الكبري املرتتب على خدمته ون�سره . وح�ل الإعداد لهذه اجلائزة قال " اإنه ح�ساد �سنة كاملة .. عق�ل مدبرة واأيد عاملة فما 

برح اأع�ساء اللجنة العليا والتنفيذية ي�سهرون الليايل يف عمل مت�ا�سل م�ؤملني اأن ي�سرق ال�سبح فتطلع �سم�س هذه اجلائزة " كما اأ�ساد بالعلماء الأفا�سل الذين �سارك�ا يف اإثراء 

اجلائزة وقدم ال�سكر للجان امل�سرفة على حتكيم اجلائزة وتق�ميها .

وقال " جائزة ا�سطفي لتحكيمها كبار العلماء وا�ست�سيف لتق�ميها اأ�سهر اأهل الإقراء وجل�س بني اأيديهم �سفراء الدول ال�سقيقة ومهرة البالد ال�سديقة " ويف اخلتام ذكر معاليه 

امل�ساركني يف هذه اجلائزة من حفظة كتاب اهلل مبكانتهم ال�سامية و�سرف ال�سبق الذي حازوه فاأ�سبح�ا قدوة ومثال يحتذى  .. مما ي�سع عليهم م�س�ؤولية عظيمة ويحملهم اأمانة 

ج�سيمة فالقراآن الكرمي ن�ر ي�سئ وكتاب يتلى ود�ست�ر يتبع يربي  اأجيال تتحلى ب�سماحة الإ�سالم وتتجمل ب��سطيته ال�سرائع والأحكام .

 كلمة رئي�ص جلنة التحكيم 

ال�سيخ / اأحمد عي�سى املع�سراوي ... �سيخ املقارئ امل�سرية

حتدث يف كلمته التي ا�ستهلها بحمد اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�س�له الكرمي و�سكر �سم� اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح على رعايته ال�سامية واهتمامه 

الكبري بالقراآن الكرمي واأهله مذكرا بعظيم اأجر خدمة القراآن الكرمي والعمل على ن�سره ، وذكر ف�سيلته اأن هذه اجلائزة متيزت عن نظرياتها مبا يعرف بفرع القراءات فالأول 

مرة تقام م�سابقة يف هذا الفرع.

كما تقدم ف�سيلته بعظيم ال�سكر وخال�س الدعاء اأ�سالة عنه ونيابة عن اإخ�انه امل�سايخ الف�سالء اأع�ساء جلنة التحكيم باأن يجزي اهلل الك�يت حك�مة و�سعبا على هذه البادرة 

النادرة واأن يحفظهم بحفظهم للقراآن وعنايتهم به وتكرميهم لأهله ويف اخلتام اأ�ساد ف�سيلة ال�سيخ بامل�ساركني يف جميع فروع امل�سابقة وحثهم على التم�سك بالقراآن الكرمي 

حفظا حلروفه واإقامة حلدوده .
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الشعر سحر البيان 

مل يكن لفقرات حفل بهيج كهذا احلفل اأن تخلو من عذب املنظوم و�سل�ص ال�سعر وف�سيح البيان فكانت ق�سيد ال�ساعر ال�سيخ د. / عبد اهلل عبد الهادي حمتو 

حي الـمكارم فـــي الكويت        حي العلــــــى فـي كـــــل بيت

هــــــذه الكويــــــت وهـــذه        دار الأحبـــة فـــي الكـــــويت

البـ�ســر يغمـــر مـــن تــرى         والـــود يعمــــر مـــن اأتــــــيت

حييـــت جائـــزة الكــويت        كـــــم مـــن مواهـب قد رعيت

نوهـــت بالــذكر الـــحكيم         واأهلـــــه فيمــــــــا احتفيــــت

واأقمـــت لل�ســبـع الــمقارئ        دولـــــــة بهـــــا اعتنيـــــــــــــت

هــــذا غــــرا�سك قـــد منى        ولأكـلـــــــه الــزاهي اجتنيت

�سيمــــــد ج�ســــر توا�ســـل         بيـن الـمقارئ بيــــــــــت بيت

في�سيـــــــع ذكـــرك عالـــيا        يحكــــي حما�ســن ما ارتعيت

فال�سكــر مو�ســـول لــــمــن         زان الإمـــــارة فـي الكـــــويت

من قــــد رعـــاك ببــــــــــره        واأقـــام �ســــــرحك فاعتليت
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إعالن النتائج : 
بقلوب متلهفة وعيون �ساخ�سة ظل املت�سابقون يف ترقب للحظة احلا�سمة التي �سيعلن فيها الفائز ويك�سف فيها امل�ستور .

رئي�ص اللجنة املركزية د.وليد العلي

ا�ستهل كلمته بكالم م�سجوع واأ�سلوب مرموق فحي احل�سور و�سكر �سمو االأمري واأعلن عن النتيجة النهائية ودعا الفائزين للت�سرف بتكرمي �سمو االأمري وم�سافحته ، وكانت النتائج 

كاالآتي : 

فرع حفظ القرآن الكريم كاماًل مع التجويد : 

الفائز االأول : فار�ص حممد قا�سم االأعجم                                                           اليمن 

الفائز الثاين : عمار عبداهلل بلعيد �ساكني                                                            قطر

الفائز الثالث : علي خمتار عبا�ص باقر                                                                 الكويت 

الفائز الرابع : حممود حممد م�سطفى الكفري                                                  لبنان 

الفائز اخلام�ص : اأحمد حممد العربي                                                                  ليبيا 

فرع القراءات:

الفائز االأول : اأحمد نواف العا�سي جاعد املجالد                                                          قطر 

الفائز الثاين :ا�سماعيل عبد الرحمن حممود جميل                                                    ال�سودان

الفائز الثالث : اأن�ص عبداهلل حممد الكندري                                                                 الكويت 

فرع التالوة: 

الفائز االأول : علي تيل                                                                                                    تركيا 

الفائز الثاين : عبا�ص ب�سري حممد �سافار                                                                      ليبيا

الفائز الثالث : حممد اأحمد حممود زاهد                                                                     لبنان

الفائز الرابع : علي ابراهيم ع�سكر                                                                                 الكويت 

الفائز اخلام�ص : حممد دنق�ص ح�سن                                                                            ت�ساد 

فرع أفضل مشروع تقني : 

الفائز االأول :    موقع نداء االإ�سالم املنبثق من مربة االإح�سان اخلريية 

الفائز الثاين : برنامج املدقق االآيل للقراآن الكرمي لالأ�ستاذ الدكتور عواد ح�سني اخللف من دولة قطر .

الفائز الثالث :  مت حجب اجلائزة 

وفـي اخلتام تقدمت اللجنة العليا واللجنة التنفيذية مل�سافحة �سمو االأمري ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح  حفظه اهلل واأخذ ال�سور التذكارية . 

وكان الـختام هدية كرمية قدمها اإىل �سمو االأمري ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح معايل وزير العدل ووزير االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية وكانت عبارة عن لوحة ذهبية نادرة من 

اإبداعات الـخطاط الكويتـي : جا�ســم حممـد معــراج
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البرنامج اآللي الختبارات جائزة الكويت الدولية

حر�سًا على �سفافية الختبارات وتي�سريًا لعملية الختبارات قامت جلنة نظم املعل�مات بزيارات ا�ستك�سافية لعدة دول وم�ؤ�س�سات ذات خربة يف اإجراء امل�سابقات الدولية للخروج بربنامج خا�س 

ومتط�ر لإدارة عملية الختبارات باأ�سل�ب حديث وتقني جديد.

الربنامج الآيل الذي و�سعته جلنة نظم املعل�مات يعترب الأحدث من ن�عه والأج�د حيث اأ�ساد به املتخ�س�س�ن وقد ا�ستح�ذ على اهتمام واإعجاب جلان التحكيم التي عرب اأع�ساوؤها عن متيز الربنامج 

فالأول مرة يرون مثل هذا الأ�سل�ب الذي يجمع بني الأ�سالة واملعا�سرة ويحفظ للمت�سابقني جميع اأ�ساليب ال�سفافية وامل�ساواة كما يي�سر على املحكمني �سبل الختبار والتقييم . 

�سرح لطريقة عمل الربنامج : 

ي�سمح الربنامج باإدخال جميع بيانات املت�سابقني مع �س�رهم وتخزينها مع ت�فر ميزة البحث بال�سم والدولة اأو حتى الرقم .    

عند دخ�ل  املت�سابق لالختبار تظهر �س�رة املت�سابق مع جميع بياناته على ال�سا�سة الرئي�سية ويظهر عند اأع�ساء جلنة التحكيم نف�س البيانات مع زر بدء الختبار .   

عند ال�سغط على زر بدء الختبار يظهر عند املت�سابق �سا�سة بها عدد )30( �س�ؤاًل يختار املت�سابق من بينهم ما ي�ساء ب�سغطة زر واحدة .  

بعدها يظهر عند املحكم الرئي�سي ال�س�ؤال والإجابة كاملة ويظهر عند باقي اأع�ساء  جلنة التحكيم اأزرار التقييم فيق�م املحكم الرئي�سي بطرح ال�س�ؤال على املت�سابق ليبداأ الختبار وعند النتهاء من   

ال�س�ؤال الأول وحفظ الدرجات يتم النتقال تلقائيًا اإىل ال�س�ؤال الثاين والأ�سئلة ل ميكن تكرارها مرة اأخرى . 
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143 مدُعّوة إلى مراجعة
ديوان الخدمة املدنية غدا

|    كتب حازم الصالح   |

دع�����ا دي�������وان ال���خ���دم���ة امل��دن��ي��ة 
م���راج���ع���ت���ه  إل�������ى  م����واط����ن����ة   143
ال���ث���اث���اء الس��ت��ك��م��ال أوراق  غ����دًا 
التوظيف في الوزارات والجهات 

الحكومية. واملدعوات هن:
• معصومة زيد محمد فاح

• هند مسعود مسفر العجمي
• كفاية علي عبد العزيز

• نوير عبد الله محمد شداد
خ����ن����ي����ص����ر  دي�����������ح�����������ان  غ�����������������درة   •

الهرشاني
• مسفرة عوض عواض الرشيدي

• الطاف فالح عوض البذالي
• حصة محمد مناحي العجمي

• عواطف فرحان نافع مطلق
• خلود عبد الله صالح بدو

• شاهه فهد عبد الله العكشان
• مها محمد شويش اللميع

• ضحى كاظم جواد العيسى
• وضحة محمد عوض الديحاني

• جميله عبيد علي الشمري
• انتصار محمد مطلق الرحيلي

• نجود ماجد راشد املضيان
• شيخه حسن عبد الله الفضلي

• احام طلق مناحي العازمي
• ذكريات راشد صالح السليمان
• فاطمة دحيم معيض املطيري

• سعاد فتح الله اسد جابك
• مرزوقة محمد هزاع الحربي
• ريم عثمان عيسى العصفور

• فلحه ماطر فالح العازمي
• ايمان ضبيب حمدان العتيبى

• نوره فالح سعود العويهان
• رانية بدر مشاري الحميضي

• مارب محمد زيد التميمي
• العنود غليفص براك الدوسري

• م����ن����ي����رة ح����م����ود ع����ب����د ال����وه����اب 
الرومي

• دمثه ربيع عبدالله العجمي
• ندى نصار على الخالدي
• بدرية محمد حسني مهنا

• حنان محمد ناصر العجمي
• نورا علي محمد املصري

• عذيبة حمدان منور الشمري
• شيخة شجاع جايز املطيري
• عجائب على عواض املطيري

• دالل مرزوق سعد سعيد
• فرح جابر صباح الصباح
• بشاير نواف ذعار العنزى

• ريم بدر ابجاد املطيرى
• فاطمه نصار على الخالدى

• ساره محمد عبد الله املوسوى

• ن����وي����ر ص����ال����ح خ���ل���ف ال���خ���ي���اري 
رشيدي

• شيخه فالح محمد العازمى
• مها توفيق احمد الجراح

• غدير فاح حسن الرشيدى
• ف���اط���م���ه ع���ب���د ال�����رس�����ول س��ل��م��ان 

ابراهيم
• بدور براك مرزوق العازمي

• جميله فهيد محمد الهاجرى
• نوف مساعد عبد  الله التركى

• فجر فيصل فهد بورسلى
• نوره عبد الله محمد الرشيدي

• هبه عبد الرسول فريدون رستم
• مريم عبد الرحمن زيد السليطني

• فايزه عبد الله صنيدح الديحانى
• عواطف تركى حمود الظفيرى

• ساره كحيل مجول العتيبى
• مريم صيوان حنتوش عباس
• حصه حسني عبد الله عوض

• دالل خالد محمد جمعه
• هنوف جزاع نشمى الضفيرى

• فرح عيسى عبد الله دشتى
• نوف مخرب رفاعى املطيرى

• هيام خالد عبد العزيز الهاجرى
• امنه فايد حويط الرشيدى
• نينار محمد على القامس

• سبيكه ناصر كريدى الدوسرى
• جازا بداح فالح معجب

• اي���م���ان ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ع��ب��د ال��ل��ه 
السلمان

• نوره حسني ارحمه لحدان
• االء ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د ال��رح��ي��م 

العوضى
• نوره عبد الله على اليوسف
• مريم حسني عيسى القاف

• فوزيه محمد سعد صقيران
• امل مالك محمد الصباح

• ابرار فيصل عبد الله القطان
• ايات سلطان اسماعيل املرزوق
• سميره راشد خنيفر الرشيدى
• ساره انور عبد اللطيف الدعى

ال����ل����ح����ي����دي  م������وي������س  م������وض������ي   •
العنزي

• حصه عبد الله عجران السبيعى
• عامره هاشم كردي

• بدريه خلف زبن الشمري
• منى زبن ملوح املطيرى

• انفال محمد صالح الحامد
• فجر حسني على سعد

• هنوف جاعد سعود املطيرى
• عفاف نشمى سمران العنزى
• رشا محمد عبد الله املطيرى

اب�����راه�����ي�����م س���ل���ي���م���ان  ال�����ج�����وه�����ره   •
الهاجري

• غاده نجم على السنافى
• غدير سعيد عبد الله الفضلى
• اشواق محمد ناصر الهاجرى

• ابرار غصاب شداد الظفيرى
• فاطمه على حسني محمد
• نوره محمد بال منصور
• ساره بدر ياسني الذيابى

• حنان عبد الله جزا الديحانى
• مريم على حسني كرم

• ساره مالك محمد الصباح
• مليس سالم محمد الفرج

• ساره صاهود محمد العتيبى
• اليزابيث راشد محمد العجمي

• مزنه مسعود مسفر العجمي
• عنود فهد محسن الديحانى

• هديل محمد سعد العنزى
• هنادى سعد صعفك العازمى
• شروق مبارك حسني العجمى

• لطيفه صاح على الهويدي
• ساره خشمان محمد الهاجري

• منى وسمى صالح الزامل
• معالى ثوينى عبيد الحسينى

• عائشه سعد مطلق ناصر
• دالل حسن عبد الله الفضلى

ال�����ع�����زي�����ز ف�����رح�����ان  • ه���������دى ع�����ب�����د 
الحوطي

• ابرار محمد حرفان السمحانى
• عبير راشد سلمان الرشيدى

• صيته حمد غريب العجمى
• عنود محسن فاح املطيرى
• بدريه عادل بانى الدوسرى

• نجيبه عبدالعزيز الدالى موسى
• نوره محمد شيحان العنزى

• ايمان سعود عبد الله العتيبى
• انفال على سالم همش

• جنان اسحاق محمد جعفر
• موضى محمد حنيف الهاجري

• هاجر انور عبدالله رزيحان
• دالل جاسم زاهى عبد العزيز

• اسماء محسن عايد العنزى
اس����م����اع����ي����ل  اب�������راه�������ي�������م  ف������ات������ن   •

الحمارنه
• عائشه عواض عوض الرشيدي

• شيخه رمضان عبيد العنزى
• وضحى بندر ثامر امللفي

• عبير فيصل عيسى الحداد
• شيخه علي راشد الوهيب

• شروق وليد عبد الله حسني
• م�����ن�����ال ع����ب����د ال�����ع�����زي�����ز ف����رح����ان 

الحوطى
• الشقحاء متعب نهار املطيري
• وجدان فراج خلف الحسينى

• ج���م���ان���ه ع���ب���د ال����ع����زي����ز ح��اج��ي��ه 
حسن

املشايخ شهدوا بتمّيزها واملتسابقون زكوها عن جوائز البلدان األخرى

العلي: نجاح مسابقة الكويت للقرآن يفوق املتوقع
وفي العام املقبل دعوة العالم أجمع

| كتب عبداهلل راشد |

 ق������ال رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م 
الدولية  الكويت  لجائزة  املركزية 
لحفظ القرآن الكريم الدكتور وليد 
العام  ف��ي  توجها  ه��ن��اك  ان  العلي 
املقبل إلى دعوة جميع دول العالم 
والعربية فقط  وليست االسامية 
ح���ت���ى ن��ف��س��ح امل����ج����ال ألك���ب���ر ع���دد 
حول  واملتنافسني  املتسابقني  من 

كتاب الله عز وجل.
واض��������اف ال���ع���ل���ي ف����ي ت��ص��ري��ح 
 دوليًا 

ً
صحافي »اننا رأينا تفاعا

كبيرًا وحتى الدول التي لم ترسل 
 
ً
م��ت��س��اب��ق��ني ق��دم��ت اع���ت���ذارا معلا

باألسباب، كما نتوجه الى تثبيت 
ال��ج��ائ��زة ف��ي ش��ه��ر م����ارس م��ن كل 
ع���ام، وم��ا ي��دع��ون��ا اي��ض��ا إل��ى ذلك 
ان����ه ل��دي��ن��ا ت���ف���اؤال ك��ب��ي��را ب��ن��ج��اح 

النسخة األولى«. 
تسير  املسابقة  أن  العلي  وأك���د 
ب���ف���ض���ل ال�����ل�����ه ت����ع����ال����ى »ف���������وق م��ا 
ك�����ان م���ت���وق���ع���ا ل���ه���ا وأف����ض����ل م��م��ا 
ك�������ان ي�����رت�����ج�����ى«، ح����ي����ث ت��ح��ق��ق��ت 
رس����ال����ة ال���ج���ائ���زة ب��ف��ض��ل ت��ك��ات��ف 
التحكيم  كلجنة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان 
وال��ن��ظ��م اآلل���ي���ة واإلع���ام���ي���ة ال��ت��ي 
ت���م اخ��ت��ي��اره��ا ب��ع��ن��اي��ة م���ن علماء 
القرآن،  وعلوم  ال��ق��راءات  ومشايخ 
بالتميز،و  للجائزة  شهدوا  الذين 
كذلك املتسابقون الذين زكوها عن 
التي تقام في  الجوائز  غيرها من 

البلدان العربية واإلسامية.
وت��اب��ع ال��ع��ل��ي: ن��ظ��رًا مل��ا حققته 
ال���ج���ائ���زة م���ن ت��م��ي��ز م��ل��ح��وظ فقد 
بدأنا من األمس نخطط للمسابقة 
ال��ث��ان��ي��ة ف��ي ال��ع��ام ال��ق��ادم إن ش��اء 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��ع��د أن ت��ع��رف��ن��ا على 
االي�����ج�����اب�����ي�����ات ال�����ت�����ي س���ن���ح���اف���ظ 
ع��ل��ي��ه��ا ون���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ط��وي��ره��ا 
سنحاول  ال��ت��ي  السلبيات  وك��ذل��ك 
اج��ت��ن��اب��ه��ا وت��اف��ي��ه��ا، ك��م��ا ق��ررن��ا 
املقبل  العام  تقديم فرع جديد في 
عن أفضل مؤلف في القرآن الكريم 
للكتابة  ال��دع��وة  وستتم  وعلومه، 
ف����ي ع���ل���وم ال����ق����رآن م���ث���ل »أس���ب���اب 
ال����ن����زول – ن���ش���أة ع���ل���وم ال�����ق�����رآن... 
الصلة  ذات  ال��ع��ل��وم  م���ن  وغ��ي��ره��ا 
ب���ك���ت���اب ال����ل����ه ع����ز وج�������ل« وس��ي��ت��م 
ال���ت���ح���ك���ي���م ف���ي���ه���ا ب����ع����د م��خ��اط��ب��ة 
ال���دول م��ن خ��ال لجنة خاصة من 
على  للوقوف  والباحثني  العلماء 
أف��ض��ل ب��ح��ث أو ك���ت���اب، وف���ي ذات 
السياق فأننا نأمل ان تصل فروع 
ه���ذه امل��س��اب��ق��ة إل���ى ع��ش��رة ف���روع، 
ألننا نريد ان تكون ه��ذه الجائزة 

تظاهرة قرآنية كبرى.
وع��������ن ال�����ج�����وائ�����ز ق��������ال ال���ع���ل���ي: 
الختام  حفل  في  الجوائز  ستعلن 
ب��ع��د اع��ت��م��اده��ا م���ن رئ��ي��س لجنة 
ال��ت��ح��ك��ي��م امل���رك���زي���ة ث���م ت���رف���ع إل��ى 
ال�����دك�����ت�����ور ع��������ادل ال�����ف�����اح رئ���ي���س 
اللجنة العليا بعد أن تأخذ حظها 

من التدقيق واملراجعة.
وأش�����ار ال��ع��ل��ي إل���ى أن ب��رن��ام��ج 

الحاسب اآللي الذي يستخدم في 
تقييم املتسابقني »يعد من مفاخر 
ال���ج���ائ���زة« األم����ر ال����ذي ج��ع��ل أح��د 
ال��ت��ح��ك��ي��م يطالبنا  ل��ج��ن��ة  اع���ض���اء 
ب��ت��ق��دي��م��ه »ك��م��ن��ت��ج ي��ح��ص��ل على 

براءة االختراع«.
وت�����ح�����دث ال����ع����ل����ي ع�����ن ال�������ورش 
املصاحبة لفعاليات الجائزة فقال: 
ه��ن��اك ورش��ت��ان واح���دة لتصحيح 
ال��ت��اوة وتنقسم ال��ى ف��رع��ني، فرع 
التاوة  بتصحيح  ويقوم  الرجال 
ف����ي����ه ال����ش����ي����خ ج��������زاع ال���ص���وي���ل���ح، 
بالتصحيح  وتقوم  النساء  وف��رع 
ف��ي��ه ال��ش��ي��خ��ة س��ل��وى ال��ب��ع��ي��ج��ان، 
أم����ا ال����ورش����ة ال��ث��ان��ي��ة ف���ي تعليم 

ال��ت��ج��وي��د، وي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ال��ش��ي��خ 
ع���ب���دال���ل���ه ب����ن ص���ال���ح ال��ع��ب��ي��د م��ن 
وهذه  السعودية،  العربية  اململكة 
آفاقًا  بأنها فتحت  ال��ورش نفاخر 
ج����دي����دة ل��ل��م��س��اب��ق��ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ف����أت����اح����ت ال����ف����رص����ة ل���ل���م���واط���ن���ني 
بحيث  فيها  للمشاركة  واملقيمني 
أت�����اح�����ت ل���ه���م ف����رص����ة االس���ت���م���اع 
وال���ق���راءة وال��ت��ص��ح��ي��ح وال���س���ؤال، 
وه��ذا ما لم يتوافر في املسابقات 
ال����ت����ي ت���ن���ظ���م ف����ي ب���ع���ض ال���ب���ل���دان 

األخرى.
الرابع  اليوم  فعاليات  وشهدت 
ل��ج��ائ��زة ال��ك��وي��ت ال���دول���ي���ة لحفظ 
ات��ه وتجويده  وق��راء الكريم  القرآن 

وت���اوت���ه م��س��اب��ق��ات ال���ف���رع األول 
م��ن��ه��ا وه����و ح��ف��ظ ال����ق����رآن ال��ك��ري��م 
، وع��ن مسابقة أم��س األح��د 

ً
ك��ام��ا

ق���ال ال��دك��ت��ور أي��م��ن س��وي��د عضو 
ل���ج���ن���ة ت���ح���ك���ي���م ج�����ائ�����زة ال���ك���وي���ت 
ال����دول����ي����ة ل���ح���ف���ظ ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م 
ات����ه وت��ج��وي��ده وت���اوت���ه أن  وق����راء
م���ع���ظ���م امل���ت���س���اب���ق���ني ل����ي����وم أم���س 
ت��م��ت��ع��وا ب��م��ت��ان��ة ف���ي ال��ح��ف��ظ لكن 
ك������ان ه����ن����اك خ���ل���ط ف�����ي ال����ح����روف 
بسبب العجمة وع��دم وج��ود هذه 
الحروف في لغتهم كالحاء والعني، 
وس��م��ع��ن��ا أي��ض��ا ن�����داوة وق����وة في 
الليبي رغم  املتسابق  الصوت من 

عدم متانة الحفظ.
وع������ن ان���ط���ب���اع���ات���ه ح������ول ه���ذه 
ال����ج����ائ����زة ق�����ال س���وي���د ان ج���ائ���زة 
الكويت الدولية بدأت قوية وبدعم 
األمير  السمو  م��ن ص��اح��ب  سخي 
وحكومته،  األحمد  صباح  الشيخ 
وبترتيب متقن من وزارة األوقاف 
وال�������ش�������ؤون اإلس�����ام�����ي�����ة وأي����ض����ًا 
ت����غ����ط����ي����ة إع�����ام�����ي�����ة ش�����ام�����ل�����ة م���ن 
م��خ��ت��ل��ف وس���ائ���ل االع�����ام امل��رئ��ي��ة 
وامل�����ق�����روءة وامل���س���م���وع���ة وي��ت��وق��ع 
القوة في  الله لهذه الجائزة  ب��إذن 
املسابقات  م��ن  مثياتها  منافسة 
ال�����دول�����ي�����ة األخ����������رى ف�����ي ال���ع���امل���ني 
ال����ع����رب����ي واإلس������ام������ي ك��م��س��اب��ق��ة 
الدولية في مكة  العزيز  امللك عبد 
امل���ك���رم���ة وج�����ائ�����زة دب�����ي ال���دول���ي���ة 

للقرآن الكريم.
وعن أثر التكنولوجيا الحديثة 
ووس��ائ��ل اإلع���ام ف��ي حفظ القرآن 
الكريم قال سويد »إن التكنولوجيا 
ال��ح��دي��ث��ة ووس���ائ���ل اإلع�����ام ت��ؤث��ر 

على حفظ القرآن سلبًا وإيجابًا«.
واض���������اف:الش���������ك أن�����ن�����ا ن��ع��ي��ش 
ع��ص��ر ث�����ورة امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي لم 
ي��س��ب��ق ل��ه��ا وج����ود ف���ي ال��ع��ال��م إال 
الوسائل  العصر، مشبها  في هذا 
بالسكني  الحديثة  التكنولوجية 
»ال يقال فيها حال وال حرام ولكن 
الى  بحسب ما تستخدم«، مشيرا 

افادة األمة اإلسامية ولله الحمد 
معاصرة  تكنولوجيا  وسائل  من 
س�����اه�����م�����ت ف�������ي ن�����ش�����ر امل����ع����ل����وم����ة 
واملكتوبة عبر  املرئية واملسموعة 
الهواتف والفضائيات واالنترنت، 
ال���ث���ق���اف���ة  وص����������ول  إل��������ى  أدى  م������ا 
اإلس���ام���ي���ة وع���ل���ى رأس���ه���ا ال���ق���رآن 
مما  بيت  ك��ل  إل��ى  الكريم وعلومه 
س��اه��م ب��ن��ش��ر ال��ث��ق��اف��ة اإلس��ام��ي��ة 
وال�������وع�������ي اإلي������م������ان������ي وال������ت������اوة 
»وه��ذا  العظيم  للقرآن  الصحيحة 
ما نشاهده على ألسنة املتسابقني 
ف��ي امل��س��اب��ق��ات ال��دول��ي��ة م��ن إتقان 
القراء عن طريق  وتقليد ملشاهير 
األش������رط������ة واألق��������������راص امل���دم���ج���ة 

والقنوات الفضائية«.
ووجه كلمة ملن يشارك في هذه 
املسابقات ان يقصد من مشاركته 
رف��������ع ه����م����ت����ه ف������ي ال�����ج�����ل�����وس ب��ني 
ع��ل��ى حفظ  يقتصر  واال  األق���وي���اء 
منت ال��ق��رآن بل الب��د معه من شيء 
م���ن ال��ع��ل��وم ال��ش��رع��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
الحديث  وعلم  والفقه،  كالتوحيد 
اآلل���ة من  وع��ل��وم  الشريف  النبوي 
نحو وص��رف وب��اغ��ة، ألن الناس 
تنظر ال���ى ح��اف��ظ ال��ق��رآن ع��ل��ى أن��ه 
م���رج���ع ف���ي ك���ل ش�����يء، ل����ذا فعليه 
حتى  العلمي  ب��ن��اءه  يستكمل  أن 

تكون بقعة البر وعطاؤه أكثر.

وليد العلي جانب من اعمال لجنة التحكيم

• فرع جديد في املسابقة الثانية عن أفضل 
مؤلف في القرآن الكريم وعلومه

• برنامج التحكيم اآللي من مفاخر الجائزة 
ومطالبة بتقديمه كمنتج يحصل 

     على براءة اختراع

• سويد: الجائزة بدأت قوية لرعاية 
     سمو األمير لها ونتوقع منافستها 

ملثيالتها من املسابقات الدولية
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لوحة كتب عليها آية قرآنية مهداة لصاحب السمو األمير صاحب السمو األمير في لقطة تذكارية مع الفائزين باجلائزة ومعه املستشار راشد احلماد

أحد املكرمني يتسلم شهادة تقدير من صاحب السمو األمير صاحب السمو األمير مكرما الداعية بدر احلجرف

صاحب السمو مصافحا عبداهلل البراك بحضور وليد الشعيب وإبراهيم الصالح

صاحب السمو األمير مكرما أحد الفائزين باجلائزة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واملستشار راشد احلماد ود.عادل الفالح يتوسطون مشرفي اجلائزة

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد يتوسطان الرئيس جاسم اخلرافي والشيخ جابر العبداهلل

كتاب اهلل تعالى، فكانت هذه البقعة طيبة هي وأميرها تتمة المنشور ص 10
العود هي املعني����ة بقول اهلل تعالى )إنا نحن نزلنا 
الذكر وإن����ا له حلافظون( وانن����ا اذ نبتهل الى اهلل 
تعالى ان يحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا وبارك 
ثراها الطيب ببركة الق����رآن الكرمي رفعت لواءه في 
هذا العصر لتنير ب����ه ارجاء املعمورة وتعيد للدنيا 
ارتباطها بحب����ل اهلل املتني الذي ال يأتيه الباطل من 

بني يديه وال من خلفه.
وق����ال للفائزين: اما انتم ايها املتس����ابقون الذين 
رب����ط اهلل على قلوبكم فكنتم جن����دا للقرآن وحملة 
لوائه فإننا ندعو اهلل تعالى ان يحفظكم ذخرا لألمة 
ويزيدكم توفيقا ويكثر من امثالكم وانني باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن اخواني األفاضل احلكام اتقدم 
باسمي بآيات الشكر والتقدير لصاحب السمو األمير 
على رعايته لهذه اجلائزة ورعايته لضيوف املسابقة 
حكاما ومتس����ابقني وكرم الضيافة كما أشكر اعضاء 
اللجنة املنظمة، وأقدم تهنئتي للفائزين راجيا املزيد 
من التوفيق جلميع املشاركني واهلل أسأل ان يحفظ 
هذا البل����د املبارك ويبارك في أهل����ه أميرا وحكومة 

وشعبا.

وشكر صاحب السمو األمير على رعايته الكرمية 
للمسابقة واعدا باملزيد من اإلسهامات في خدمة كتاب 

اهلل تعالى واألمة االسالمية املجيدة.
من جانبه، حتدث شيخ املقارئ املصرية ورئيس 
جلنة التحكيم الشيخ د.احمد املعصراوي في كلمته 
التي ألقاها أمام احلضور وقال: انه ليوم مبارك تتنزل 
فيه مالئكة الرحمن على هذا اجلمع الكرمي الذي التقى 
من مشارق األرض ومغاربها حول كتاب اهلل تعالى 
حفظ����ا وتالوة وأداء وق����راءات فقد وفق اهلل تعالى 
صاحب السمو األمير ليرفع كتاب اهلل تعالى الى أفق 
العزة الربانية ويحيي السنة املباركة التي أكرمنا بها 
رب البرية وهدانا اليها رسول البشرية اال وهي جائزة 
الكويت الدولي����ة للقرآن الكرمي اال وان هذه اجلائزة 
انفردت عن غيرها من املس����ابقات القرآنية االخرى 

بفرع القراءات السبع.
وأضاف د.املعصراوي قائال: ان هذه اجلائزة لهي 
هدية السماء الى جموع املسلمني القائمني على كتاب 
اهلل حفظا وتالوة وقراءة انطالقا من ارض الكويت 
املباركة احياء لهذه السنة املباركة في القيام بحفظ 

من أجواء الحفل الختامي
وصل صاحب السمو األمير الى مكان احلفل 
عند العاش���رة والنصف من صباح أمس حيث 
اس���تقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير األوقاف للشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد ورئيس وأعضاء اللجنة 
املنظمة جلائزة الكوي���ت الكبرى حلفظ القران 

الكرمي وقراءته وجتويده وتالوته.
شهد احلفل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال���وزراء والنائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
وكبار املسؤولني بالدولة، وبدا احلفل بالنشيد 

الوطني ثم تالوة آيات من الذكر احلكيم.

3 كويتيين حصدوا 3 جوائز في الحفظ والقراءات السبع والتالوات
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الحماد: أول جائزة تجمع بين األصالة والمعاصرة وأفضل مشروع تقني يخدم كتاب اهلل

األمير كّرم الفائزين بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم 

صاحب السمو مكرما أحد الفائزين

أحد الفائزين مكرما من قبل صاحب السمو األمير واملستشار احلماد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا مستقبلي سموه لدى وصوله إلى موقع احلفل وبصحبته املستشار راشد احلماد
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وتداول األيام نورا يضيء وكتابا يتلى ودستورا يتبع 
وس����يبقى كذلك الى ان يرث اهلل األرض ومن عليها 
ويربي لنا جيال من أمثال هؤالء احلفظة الذين تنافسوا 
في هذه اجلائزة يتحلى بس����ماحة االميان واالسالم 

ويتجمل بوسطية الشرائع واألحكام.
وأوضح احلماد ان م����ن خصائص اجلائزة التي 
تدع����و للمفاخرة انها اول جائ����زة دولية جتمع بني 
األصالة واملعاصرة، فكما ان احلفاظ البررة يتنافسون 
تنافسا شريفا على جائزة حفظ القرآن الكرمي وقراءته 
وجتويد تالوته فكذلك يتنافسون على افضل مشروع 
تقني يخدم هذا القرآن الكرمي وييسر حفظ آياته مع 
ما صاحب ذلك من ورش ومحاضرات قرآنية حضرها 

جميع شرائح املجتمع والفئات العمرية.
وبرعاية كرمية من صاحب الس����مو األمير فإننا 
سنمضي قدما في خدمة القرآن الكرمي، وستزاحم »جائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويد 
تالوته« نظيراتها من املشاريع اخليرية، وتنافس بقية 
اخواتها من املس����اهمات االنسانية التي عرف العالم 

أجمع سبق الكويت وأهلها في تقدميها.

وقراءته وجتويده وتالوته هي بذرة مباركة غرستها 
يديكم الكرمية، وقد غدت كزرع أخرج ش����طأه فآزره 

فاستغلظ فاستوى على سوقه.
واضاف: وانه حصاد سنة كاملة عملت فيه عقول 
مدبرة وأيد عاملة، فما برح اعضاء اللجنة العليا واللجنة 
التنفيذية يسهرون الليالي في عمل متواصل مؤملني 

ان يطلع الصبح فتشرق فيه شمس هذه اجلائزة.
وقال انها جائزة اصطفي لتحكيمها كبار العلماء 
واستضيف لتقوميها اشهر اهل القراءات وجلس بني 
ايديهم: سفراء الدول الشقيقة ومهرة البالد الصديقة 
الذين وفدوا على هذه اجلائزة من اربعني دولة ما بني 
خليجية وعربية واسالمية من قارات آسيا وأفريقيا 
وأوروبا، فجزاكم اهلل يا صاحب السمو عنا جميعا 
خي����ر اجلزاء، وأجزل لكم ف����ي الدارين كرمي املثوبة 

والفضل والعطاء.
وقال احلماد: لقد أنزل اهلل تعالى القرآن الكرمي على 
رس����وله املصطفى األمني عليه أفضل الصالة وأزكى 
السالم، قبل ما يزيد على اربعة عشر قرنا من الزمان 
ومع ذلك اليزال غضا طريا كأمنا أنزل على هذه األمة 
هذا العام فاليزال هذا القرآن الكرمي رغم تقلبات الدهر 

ليلى الشافعي
تفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بحضور ورعاية ختام جائزة الكويت الدولية الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويده وتالوته، واكد 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد ان رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد للجائزة سيخلدها التاريخ بيد الوفاء 
ويكتب مبداد الفخ����ر والثناء في صفحة جديدة من 
صفح����ات عهده امليمون بعد اقامة هذه اجلائزة التي 
ملثلها يتنافس املتنافس����ون قال النبي ژ »ال حسد 
إال في اثنتني: رجل علمه اهلل القرآن فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت 
مثلما أوتى فالن فعملت مثلما يعمل، ورجل اتاه اهلل 
ماال فهو يهلك����ه في احلق، فقال رجل: ليتني اوتيت 

مثلما أوتى فالن فعملت مثلما يعمل«.
وبني الوزير احلماد في الكلمة التي ألقاها في احلفل 
اخلتامي للجائزة الذي اقي����م صباح امس بحضور 
ورعاية صاحب الس����مو األمير وولي العهد ورئيس 
الوزراء: ان جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
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|   كتبت عفت سالم   |

اح���ت���وى رئ��ي��س ات���ح���اد ال��ج��م��ع��ي��ات 
الدويهيس  الدكتور حسني  التعاونية 
ص�������رخ�������ة ال������غ������ض������ب ال�������ت�������ي اط����ل����ق����ه����ا 
ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ون ف������ي ال����ظ����ه����ر وت���ف���ه���م 
التعاون  قانون  بنود  على  اعتراضهم 
ال��ج��دي��د ببعض امل��س��ّك��ن��ات، »ف��ات��ح��اد 
ال��ج��م��ع��ي��ات ه����و ب���ي���ت ال���ت���ع���اون���ي���ني«، 
و»نؤيدكم في وج��وب اج��راء تعديات 
على بعض املواد مثل »الصوت الواحد 
ف���ي االن���ت���خ���اب���ات« و»خ���م���س���ة اع��ض��اء 
ت��س��ع��ة«  ب����دال م���ن  ف���ي م��ج��ل��س االدارة 
قبل  م��ن  الجمعيات  على  و»التفتيش 
ال��ى اج��راء  ال��ش��ؤون«، باالضاقة  وزارة 
رسمي يتمثل في تشكيل لجنة من 16 
عضوا لبحث التعديات على القانون 

قبل اقراره.
جاء ذلك خال االجتماع الثاني الذي 
التعاونية مع  الجمعيات  اتحاد  عقده 
رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية 
ب��ه��دف ب��ح��ث ت��داع��ي��ات ت��ق��دي��م مقترح 

قانون التعاون الجديد.
وشهد االجتماع الذي عقد في مقر 
االول ح��ض��ور  ام�����س  م���س���اء  االت����ح����اد 
ممثلني عن 36 جمعية تعاونية املوافقة 
على تشكيل لجنة من ستة عشر عضوا 
ل���ب���ح���ث ت���ع���دي���ات ال����ق����ان����ون ب���رئ���اس���ة 
رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة خ���ي���ط���ان ال��ت��ع��اون��ي��ة 
ال��ج��ب��ري وت��زك��ي��ة نائب  محمد ن��اص��ر 
التعاونية  الصباحية  جمعية  رئيس 
للجنة  مقررا  الخرفشي  ه��ادي جريان 
ل��ه��ا مساء  اج��ت��م��اع  اول  ال��ت��ي ستعقد 
االحد املقبل في مقر اتحاد الجمعيات 

التعاونية.
وأك���������د ال����دوي����ه����ي����س ف������ي ت���ص���ري���ح 
ص��ح��اف��ي ع��ق��ب االج��ت��م��اع ان االت��ح��اد 
ه����و »ب���ي���ت ال���ت���ع���اون���ي���ني ال������ذي ي��ح��م��ل 
ه��م��وم��ه��م«، م��ش��ي��را ال����ى ان »االت���ح���اد 
رأى ان هناك بعض امل��واد في القانون 
ال��ج��دي��د ج���اءت ع��ل��ى ع��ك��س م��ا توقعه 
ال��ت��ع��اون��ي��ون م��ا أث���ار غضبهم واول���ى 
ه����ذه ال��ق��ض��ي��ة اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ي��را ودع���ا 
ال��ج��م��ع��ي��ات قبل  الج��ت��م��اع��ه االول م���ع 
اس��ب��وع��ني وت��ب��ع��ه ب��اج��ت��م��اع ث���ان ي��وم 
امل���واف���ق���ة على  ت���م خ���ال���ه  ام����س االول، 
على  ال��ت��ع��دي��ات  لبحث  لجنة  تشكيل 
ق����ان����ون ال����ت����ع����اون ورف���ع���ه���ا ل���ات���ح���اد 

التعديات  لرفع  تمهيدا  والجمعيات 
الى اللجنة الصحية في مجلس االمة 
ال���ذي سيقرر  ث��م ع��رض��ه على املجلس 
الى  القانون من عدمه«، مشيرا  تمرير 
ان اجتماعات اللجنة »ستكون في مقر 

اتحاد الجمعيات التعاونية«.
وذك����ر ال��دوي��ه��ي��س ان ه��ن��اك بعض 
املواد التي اعترض عليها التعاونيون 
ومنها »الصوت الواحد في االنتخابات 
وخمسة اعضاء في مجلس االدارة بدال 
م���ن ت��س��ع��ة وال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي��ش على 
ال��ش��ؤون«، مشيرا  قبل  م��ن  الجمعيات 
ال��ق��ان��ون يساهم  م���واد  ال��ى ان »معظم 
الغاء  بعد  الديموقراطية  تأصيل  ف��ي 
والكثير  االدارة  م��ج��ل��س  ف��ي  ال��ت��ع��ي��ني 

من االيجابيات االخرى ومنها تشديد 
املتجاوزين ورف��ع سن  العقوبات على 
العضو الى 30 عاما وغيرها من املواد 

االخرى«.
وم����ن ج���ان���ب���ه، أك����د رئ���ي���س جمعية 
لبحث  املشكلة  اللجنة  رئيس  خيطان 
ت��ع��دي��ات ق��ان��ون ال��ت��ع��اون ف��ي ات��ح��اد 
ان  ال��ج��ب��ري  ن��اص��ر  محمد  الجمعيات 
الهدف من تعديل القانون »هو مواكبة 
التطور للحركة التعاونية بعد مضي 
اكثر من 40 عاما على تطبيق القانون 

الحالي«.
ودع��ا الجبري كافة اعضاء مجلس 
االمة خصوصا اعضاء اللجنة الصحية 
ف��ي اجتماعهم  ال��ت��ع��اون��ي��ني  »مل��ش��ارك��ة 

بديوانه غدا السبت في منطقة خيطان 
مل��ن��اق��ش��ة ت��ع��دي��ات ق���ان���ون ال��ت��ع��اون«، 
م���ع���رب���ا ع����ن ت����ف����اؤل����ه ب���اق���ت���ن���اع ن����واب 
قانون  التعاونيني ورد  االم��ة بمطالب 
التعاون املعدل في معزل عن القائمني 

على الحركة التعاونية.
وم�����ن ج���ان���ب���ه، ش���ك���ر ن���ائ���ب رئ��ي��س 
مقرر  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال��ص��ب��اح��ي��ة  جمعية 
اللجنة املشكلة لبحث تعديات قانون 
ال����ت����ع����اون ه������ادي ج����ري����ان ال��خ��رف��ش��ي 
اع���ض���اء ال��ل��ج��ن��ة ل��ت��زك��ي��ت��ه م���ق���ررا لها 
وكشف ان »اول اجتماع للجنة سيكون 
م���س���اء االح������د امل���ق���ب���ل مل��ن��اق��ش��ة امل�����واد 
ال��ق��ان��ون«، مشيرا  ف��ي  املختلف عليها 
ال�����ى ان ج���م���ي���ع االع�����ض�����اء »م����ص����رون 

ع���ل���ى ان ت���ك���ون ال���ت���ع���دي���ات ل��ص��ال��ح 
التعاونيني«.

وأش������اد ال��خ��رف��ش��ي ب���ب���ادرة ات��ح��اد 
ال��ج��م��ع��ي��ات وامل��ت��م��ث��ل��ة ف����ي ل�����ّم ش��م��ل 
لجنة  لتشكيل  وال���دع���وة  ال��ت��ع��اون��ي��ني 
ل���ب���ح���ث ت���ع���دي���ات ق����ان����ون ال���ت���ع���اون، 
م��ش��ي��را ال���ى ان ه���ذه ال���ب���ادرة »حظيت 

بالتقدير من قبل كافة التعاونيني«.
أما رئيس جمعية النزهة التعاونية 
ري������اض ال���ع���دس���ان���ي ف���أك���د ان »ه���ن���اك 
ت��ن��س��ي��ق��ا ب���ني ال��ل��ج��ن��ة امل��ش��ك��ل��ة لبحث 
ت��ع��دي��ات ق��ان��ون ال��ت��ع��اون ب��ني اتحاد 
ال���ج���م���ع���ي���ات وال���ج���م���ع���ي���ات وال��ل��ج��ن��ة 
الصحية في مجلس االمة«، مشيدا في 
الجمعيات  اتحاد  ببادرة  الصدد  هذا 
للم شمل التعاونيني وتنظيم االجتماع 

بما يحقق مطالبات التعاونيني.
وأض����������اف ان�����ن�����ا ن����ط����ال����ب ب��ت��ف��ع��ي��ل 
ال��ق��رارات االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة في 
ال��ق��ان��ون ال��ج��دي��د، م��ش��ي��را ال���ى ان���ه »ال 
ي��ج��ب ان ن��رك��ز ت��ف��ك��ي��رن��ا ع��ل��ى تعديل 
م����واد م��ت��ع��ل��ق��ة ب��س��ن ع��ض��و الجمعية 
وال����ت����ص����وي����ت وغ����ي����ره����ا م�����ن ال���ب���ن���ود 
ال��س��ط��ح��ي��ة ون���ت���رك امل�����واد ال��ت��ي تنظم 
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اون��ي وت��ح��ق��ق امل��ص��ل��ح��ة 

للمستهلك واملساهم«.
ف������ي ح������ني أش���������اد رئ�����ي�����س ج��م��ع��ي��ة 
ات��ح��اد  ال��س��ه��ل��ي بتنظيم  ه��دي��ة س��ع��د 
ال��ج��م��ع��ي��ات ل���ه���ذا االج���ت���م���اع وي���ؤك���د 
ان »ال��ت��ع��اون��ي��ني ب��ح��اج��ة ال���ى توحيد 
ال�����ص�����ف�����وف م������ن اج��������ل اق�����������رار ق����ان����ون 
الحركة  ت��ط��ور  على  املحافظة  يضمن 

التعاونية«.
وكذلك أش��اد رئيس جمعية الظهر 
باجتماع  ال��ع��ازم��ي  ن��اص��ر  التعاونية 
التعاونيني واتحاد الجمعيات، مشيرا 
الى ان »اآلمال معلقة على اللجنة التي 
ق��ان��ون  ت��ع��دي��ات  لبحث  ت��م تشكيلها 

التعاون«.
وم����ن ج���ان���ب���ه، ق����ال رئ���ي���س جمعية 
ال��رق��ة امل��ه��ن��دس ع��ب��دال��ه��ادي الحويلة 
ان اج��ت��م��اع االت���ح���اد م���ع ال��ج��م��ع��ي��ات 
اسفر عن تشكيل لجنة ستقوم باجراء 
الى  ورفعها  القانون  على  التعديات 
االت���ح���اد وال��ج��م��ع��ي��ات واح��ال��ت��ه��ا ال��ى 
مجلس االمة، مشيرا الى ان الهدف هو 
توحيد آراء التعاونيني وتقديم كل ما 

من شأنه خدمة العمل التعاوني.

• كما في القانون 
مواد أغضبت 

التعاونيني فإن 
معظم بنوده تؤصل 

الديموقراطية 
وتحارب الفساد
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وزير الصحة يعد بحل مشاكل 
عالج الطلبة »البدون« في مصر

كونا - التقى وزير الصحة الدكتور هال مساعد 
ال��ذي ي��زور مصر حاليا م��ع اع��ض��اء اتحاد  الساير 
ال��ط��ل��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي ف����رع ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر وال��ط��ل��ب��ة 

الكويتيني الدارسني في مصر. 
التي  املشاكل  الطلبة  مع  الساير  الوزير  وناقش 
ت��ع��ت��رض��ه��م ح�����ول ع���اج���ه���م ف����ي امل����راك����ز ال��ص��ح��ي��ة 
ف��ي م��ص��ر. ك��م��ا ط���رح ب��ع��ض ال��ط��ل��ب��ة ال���دارس���ني في 
التخصصات الطبية تساؤالت حول كيفية الحصول 

على وظائف في وزارة الصحة بعد تخرجهم. 
وطالب بعض الطلبة بحل املشاكل التي تعترض 
ال��دارس��ني في مصر  الجنسية  الطلبة غير محددي 
خصوصا ما يتعلق بعاجهم في املراكز الصحية. 
ووعد الساير بحل املشاكل التي تعترض الطلبة 
املتعلقة ب��ع��اج��ه��م ف��ي امل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة م��ن خ��ال 

املكتب الصحي الكويتي في مصر. 
وق���ال ال��وزي��ر ال��س��اي��ر ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي عن 
ال��دارس��ني في مصر ان  الكويتيني  لقائه مع الطلبة 
للتعرف  اليهم  »أب��ن��اؤن��ا وجئنا  ه��م  الطلبة  ه���ؤالء 
ع��ن ق���رب ع��ن أح��وال��ه��م واالس��ت��م��اع ال��ي��ه��م وت��ذل��ي��ل 

أي م���ش���اك���ل ق����د ت���واج���ه���ه���م خ���ص���وص���ا ف����ي امل���ج���ال 
ال��ص��ح��ي«، م��ش��ي��را ال���ى ق��ي��ام��ه ب��ع��دة زي�����ارات ل��دول 
الكويتيني  الطلبة  أح���وال  على  لاطمئنان  ع��دي��دة 

الدارسني في الخارج. 
وأوض���ح ان ح��ل املشاكل التي ق��د ت��واج��ه الطلبة 
الكويتيني »يوفر مناخا مائما للتحصيل الدراسي 
الجيد وهو الهدف الذي من أجله تم ابتعاث هؤالء 

الطلبة ليساهموا في نهضة الكويت«. 
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال رئ���ي���س ات���ح���اد ال��ط��ل��ب��ة ن��اص��ر 
الياسني ان لقاء الوزير الساير مع الطلبة كان »لقاء 
التي  املشاكل  جميع  استعراض  خاله  ت��م  موسعا 
ت���واج���ه ال��ط��ل��ب��ة ال��ك��وي��ت��ي��ني ال����دارس����ني ف���ي م��ص��ر«، 
مشيرا الى ان الوزير »استمع الى مشاكلهم ووعد 

بحلها«. 
 وأشار الياسني الى ان الوزير الساير »وعد بحل 
مشكلة الطلبة الدارسني في جامعات اقليمية والتي 
للتأمني  تابعة  ت��واف��ر مستشفيات  ع��دم  ف��ي  تتمثل 
ال��ص��ح��ي ي��س��ت��ط��ي��ع��ون م���ن خ��ال��ه��ا ت��ل��ق��ي ال��رع��اي��ة 

الصحية والعاجية«. 

النصف: مستشفيات الكويت في تقدم 
وتضاهي نظيراتها العاملية

الصحة  ل��ش��ؤون  املساعد  الوكيل  أك��د   - ك��ون��ا 
العامة في وزارة الصحة الدكتور يوسف النصف 
أن مستشفيات الكويت »في تقدم كبير ومستمر 
وت��ض��اه��ي امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة ف���ي اط����ار ما 

توجهه الدولة من اهتمام لقطاع الصحة«.
واك������د ال���ن���ص���ف ف����ي ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي ع��ل��ى 
ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه ف���ي امل��ل��ت��ق��ى ال��ث��ام��ن الت��ح��اد 
شعار  تحت  ال��ق��اه��رة  ف��ي  العربية  املستشفيات 
»امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة ع����ام 2015 ن���ظ���رة ال��ى 
»تطوير  على  الصحة  وزارة  ح��رص  املستقبل« 
منظومة املستشفيات والرعاية الطبية للوصول 
الى مستوى متقدم يجاري التطوير الذي يشهده 

ه���ذا ال��ق��ط��اع ف���ي ال���ع���ال���م«.  وح����ول امل��ل��ت��ق��ى ق��ال 
وزير  يترأسه  بوفد  تشارك  الكويت  ان  النصف 
الصحة الدكتور هال الساير لبحث املستجدات 

في مجال املستشفيات والرعاية الصحية بها. 
واض������اف ان ع���ال���م ال���رع���اي���ة ال��ط��ب��ي��ة »ي��ش��ه��د 
بالنظريات  الرت��ب��اط��ه  ن��ظ��را  متاحقة  ت��ط��ورات 
الذي  امللتقى  ان  املتجددة«، موضحا  واألبحاث 
ش���ارك ب��ه ع���دد كبير م��ن وزراء ال��ص��ح��ة ال��ع��رب 
»ي��ع��ك��س اه���ت���م���ام امل��ع��ن��ي��ني ب��ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي 
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د عربيا 
وع����امل����ي����ا ف����ي م����ج����ال امل���س���ت���ش���ف���ي���ات وال����رع����اي����ة 

الصحية«. 

146 متدربا اختتموا
موسم الدورات في »التخطيط«

| كتب هاني شاكر |

االمانة  ف��ي  متدربا   146 اختتم 
العامة للتخطيط والتنمية موسم 
ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة، 
م��ن اصل  اج��ت��ازوا 8 دورات  حيث 
ال���خ���دم���ة  دي��������وان  ك�����ان  دورات   10

املدنية قد وافق عليها لألمانة.
واش��������ارت م���س���ؤول���ي���ة ال���ت���دري���ب 
ب��ادارة التطوير االداري والتدريب 
إل��ى ان  في االم��ان��ة ألطاف القريان 
التعاقدي  التدريبي  املوسم  ختام 
كان بالدورة الثامنة ضمن سلسلة 
بالتعاون  نظمت  تدريبية  دورات 
م��ع ش��رك��ات اس��ت��ش��اري��ة وق���ام بها 
ع����دد م���ن امل���درب���ني امل��خ��ت��ص��ني في 

هذا املجال.
ف����ئ����ات  ان  ال�������ق�������ري�������ان  وق�������ال�������ت 
امل���ت���درب���ني ف����ي ه�����ذه ال���������دورات م��ن 
ج��م��ي��ع ق���ط���اع���ات االم����ان����ة ال��ع��ام��ة، 
م��ش��ي��رة إل���ى وض���ع خ��ط��ط سنوية 
ي��ح��دد م���ن خ��ال��ه��ا ال������دورات ال��ت��ي 
م��ن خال  امل��وظ��ف��ون  اليها  يحتاج 
اج�������راء اس���ت���ب���ي���ان ي���ت���م م����ن خ��ال��ه 

معرفة احتياجاتهم.

واض������اف������ت: ت����ق����دم ال���خ���ط���ة إل���ى 
دي������وان ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة ل��ت��ح��دي��د 
ال��دورات، وهذا العام تمت املوافقة 
على 10 دورات تدريبية اقيم منها 
8 دورات، حيث تم تدريب ما يقارب 

146 متدربا.
ب�����دوره، اع��ت��ب��ر م����درب دورة فن 
التعامل مع ضغوط العمل الدكتور 
املوظف  خضوع  ان  الفريح  ناصر 
لعدد من ال��دورات التدريبية يرفع 
مستوى األداء الوظيفي للموظف.

واشار إلى اهمية التدريب على 
كيفية التعامل مع التجارب املهنية 
وم�����ع اس����ب����اب ال����ض����غ����وط، م���ؤك���دا 
ان ال���وس���ائ���ل ال��ف��ك��ري��ة ه���ي اف��ض��ل 
السبل للتعامل مع هذه الضغوط 

ومعالجتها.
واش�����������ار إل�������ى ال����ت����رك����ي����ز خ����ال 
ال��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ع��ل��ى تطوير 
ام���ك���ان���ات امل��وظ��ف��ني ف���ي م��واج��ه��ة 
وم�������ع�������ال�������ج�������ة ال�����������ظ�����������روف ال�����ت�����ي 

تواجههم.

جانب من الحفل الختامي

الدويهيس أعطى التعاونيني إبرة مسّكنة لصرخة »الظهر«:
لجنة من 16 عضوا لبحث تعديالت القانون الجديد

جانب من االجتماع

عبدالهادي الحويلة سعد السهلي

جائزة الكويت... مشاركو 7 دول
اختبروا حفظهم القرآن كامال بالقراءات السبع

|   كتب عبداهلل راشد   |

الدولية لحفظ  الكويت  أم��س فعاليات جائزة  ب��دأت 
ت����ه وت���ج���وي���ده وت���اوت���ه امل��ق��ام��ة  ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وق����راء
م��ارس، حيث عقدت  الفترة من 21-10  الكويت في  في 
القاعة  الفعاليات على فترتني صباحية ومسائية في 

املاسية بفندق شيراتون.
وف���ي ال���ف���رع األول م���ن امل��س��اب��ق��ة وه���و ح��ف��ظ ال��ق��رآن 
 م���ع ال����ق����راءات ال��س��ب��ع، اس��ت��م��ع��ت لجنة 

ً
ال��ك��ري��م ك���ام���ا

امل��ع��ص��راوي  اح��م��د  ال��دك��ت��ور  الشيخ  ب��رئ��اس��ة  التحكيم 
شيخ عموم املقارئ املصرية، وعضوية الدكتور محمد 
أيمن سويد من سورية، والشيخ محمد حسن بوصو 
م��ن ال��س��ن��غ��ال، ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ف��اض��ل ال��ع��ن��زي من 

الفرع  الكويت، لثمانية من الحفظة املشاركني في هذا 
من سبع دول هي األردن، السودان، موريتانيا، أوغندا، 

السنغال، البوسنة والهرسك، سلطنة بروناي.
يذكر أن ال��ف��رع األول وه��و (حفظ ال��ق��رآن ك��ام��ا) من 
ش��روط��ه: أال يقل عمر املتسابق ع��ن 13 سنة وال يزيد 
على 25 سنة م��ي��ادي��ًا اع��ت��ب��ارًا م��ن ب��دء امل��س��اب��ق��ة، وأن 
الترشيح،  استمارة  ف�ي  اختارها  التي  بالرواية  يلتزم 

وأن يكون متقنًا ألحكام التجويد.
وقد رصدت له جوائز قيمتها (40000 دينار) مقسمة 

على النحو التالي:
 9000 ال��ث��ان��ي:  ال��ف��ائ��ز  دي���ن���ار،   10000 األول:  ال��ف��ائ��ز 
الرابع: 7000  الفائز  الثالث: 8000 دينار،  الفائز  دينار، 

لجنة التحكيم تختبر الحفظةدينار، الفائز الخامس: 6000 دينار.

أشارت في تقريرها عن حقوق اإلنسان إلى أن الحكومة قيدت الحريات الدينية

»الخارجية« األميركية: الكويت نقطة عبور للمتاجرة بالبشر
واستغالل العامالت جنسيا في أعمال الدعارة

• قوات األمن اعتدت على محتجزين 
عرب وآسيويني

• تأثير الكويتيني غير مباشر 
في السيطرة على السلطة التنفيذية  

• عدم تطبيق قوانني 
مكافحة الفساد والتمييز  

• املدونات تخضع للرقابة
ألسباب »تشهيرية« وأمنية  

• »الداخلية« تحتفظ بحق رفض 
أو قبول إقامة املناسبات  

| واشنطن - من حسين عبدالحسين |

ان  الكويت  في  االنسان  وحقوق  الحريات  عن  االميركية  الخارجية  وزارة  تقرير  اعتبر 
الكويت نقطة عبور للمتاجرة بالبشر واستغالل العامالت جنسيا في أعمال الدعارة.

»تأثيرهم غير  الكويتيني  ان  الدينية«، مبينا  الحريات  »قيدت  الحكومة  ان  التقرير  وق��ال 
مباشر في السيطرة على السلطة التنفيذية«.

واشار التقرير الذي حصلت »الراي« على نسخة منه إلى ان »بعض افراد الشرطة وقوات 
االمن اعتدوا على محتجزين لديهم خصوصا من هم عرب وآسيويون«.

واضاف ان املدونات »تعرضت للرقابة السباب تتعلق بمراقبة التشهير والسباب امنية«، 
الثقافية  املناسبات  اقامة  او قبول  الداخلية »تواصل االحتفاظ بحق رفض  مبينا ان وزارة 

واالكاديمية«.
وذكر ان الحكومة »لم تنفذ قانون مكافحة الفساد، كما لم تطبق قوانني مكافحة التمييز 

على نحو ثابت«.
وذكر التقرير الذي حصلت »الراي« على نسخة منه انه رغم ان »املواد 53 و 159 و184 من 
القانون الجنائي تنص على حظر التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية او الالنسانية 
او املهينة، لكن كان هناك خالل 2009، تقارير مفادها ان بعض افراد الشرطة وقوات االمن 
العام، وكانت الشرطة وق��وات االم��ن اكثر  او اس��اؤوا معاملة محتجزين خالل  اعتدوا على 
ميال إلى ممارسة مثل هذه االس��اءات ضد غير املواطنني، السيما املقيمني من العرب غير 
الخليجيني وغير العرب واآلسيويني، وكانت هناك تقارير عدة حول حاالت اساءة معاملة 

الشرطة الشخاص متحولني جنسيا«.
وفي موضوع حرية التعبير والصحافة اشار إلى ان الدستور الكويتي »ينص على ضمان 
حرية التعبير والصحافة وفقا للشروط واالوضاع التي يبينها القانون«، لكن على صعيد 
املمارسة العملية »لم تحترم الحكومة في بعض األحيان هذه الحقوق، كما ان الصحافيني 
والناشرين مارسوا الرقابة الذاتية، ووفقا للتقرير السنوي للصحافة الذي تصدره مؤسسة 
»فريدوم هاوس«، فإن الكويت لديها صحافة حرة إلى حد كبير، بما في ذلك وسائل االعالم 

االلكترونية.

ان��ه خ��الل العام 2009 »ك��ان االف���راد ق��ادري��ن على انتقاد الحكومة بحرية في  واض��اف 
لقاءاتهم الخاصة وغير الرسمية ولكنهم كانوا معرضني لعقوبة السجن او الغرامة بسبب 

مهاجمة االسالم او األمير او ولي العهد«.
وبني ان »وسائل االعالم املطبوعة اظهرت استقاللية وتنوعا في الرأي، وان كانت هناك 
مع  الصدام  لتفادي  ذاتية  رقابة  احيانا  مارست  الكويتية  االع��الم  وسائل  ان  تفيد  تقارير 

الحكومة«.
للعام  العاملي  االت��ص��االت  اتحاد  وفقا الحصائيات  ان��ه  اف��اد  االنترنت،  لحرية  وبالنسبة 
االن��ت��رن��ت، وتراقب  الكويت يستخدمون  املئة م��ن سكان  ف��ي  م��ا يقرب م��ن 34  ف��إن   ،2008
الحكومة االتصاالت عبر االنترنت، مثل املدونات ومجموعات النقاش، وذلك بهدف السباب 
املواقع  املواصالت حجب  وزارة  اخ��رى، وواصلت  امنية  التشهير والسباب  بمراقبة  تتعلق 
ال��زم��ت شركات  االره���اب وع��دم االس��ت��ق��رار«، كما  »ت��ح��رض على  انها  التي رأت  االنترنتية 
توريد خدمات االنترنت بمنع مواقع انترنتية اخرى من بينها مواقع سياسية الطابع. الحرية 
بسبب  م��ح��دودة  االكاديمية  الحرية  ان  إل��ى  مشيرا  الثقافية،  الفعاليات  وحرية  االكاديمية 

الرقابة الذاتية.
الداخلية »استمرت في االحتفاظ لنفسها بالحق في قبول او رفض  واض��اف ان وزارة 
التي رأتها غير  انها رفضت املناسبات  العامة، حيث  الثقافية واالكاديمية  اقامة املناسبات 
الئقة اخالقيا او سياسيا كما قامت وزارة الداخلية بفرض رقابة على االفالم السينمائية 
او عنف  او تقبيل  او اتصال جنسي  او ع��ري  بالله  وح��ذف اي مشاهد تشتمل على كفر 

متطرف«.
لهم سوى  يكن  لم  املواطنني  وان  الدينية«،  الحريات  »قيدت  الحكومة  ان  التقرير  واعتبر 
تأثير محدود وغير مباشر على صعيد السيطرة على السلطة التنفيذية، حيث ان الدستور 

ينص على ان هذا البلد هو امارة وراثية.
ورأى ان��ه »ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود ق��ان��ون رس��م��ي يحظر االح���زاب السياسية، فإن 
الحكومة ال تعترف بأي اح��زاب سياسية او السماح بتشكيل مثل تلك االح��زاب، ومع ذلك 
فإن العديد من االنتماءات القبلية والتكتالت غير الرسمية املنظمة تنظيما جيدا بدت شبيهة 

باالحزاب السياسية داخل مجلس االمة«.

وأشار الى ان القانون »ينص على عقوبات جنائية ضد الفساد الرسمي لكن الحكومة 
لن تنفذ ذلك القانون بشكل فعال، كما تورط مسؤولون حكوميون في بعض االحيان في 
املئة من املشاركني في استطالع  العقاب«، مبينا ان »20 في  ممارسات فساد وافلتوا من 
للرأي اجرته مؤسسة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه بتاريخ 3 يونيو 2009 اقروا انهم اما 
دفعوا رشوة وإما يعرفون ان احد افراد اسرهم قد فعل ذلك خالل العام الفائت، وقال من 
شملهم ذلك االستطالع انهم يعتقدون ان املسؤولني الحكوميني وموظفي الخدمة املدنية هم 

الكيانات االكثر فسادا، كما انهم اعتبروا ان رجال القضاء والبرملان اقل فسادا«.
لبعض  التراخيص  الكويتية »استمرت خ��الل 2009 في رف��ض منح  الحكومة  ان  وذك��ر 
تقم  ل��م  »الحكومة  ان  التقرير  ورأى  ب��ذل��ك«.  يسمح  القانون  رغ��م  الحكومية  غير  املنظمات 
بتطبيق قوانني مكافحة التمييز على نحو ثابت او منسجم، كما ان عددا من القوانني واللوائح 

مارست التمييز ضد املرأة وضد غير املواطنني وضد خدم املنازل«.
واعتبر ان االتجار باالشخاص يمثل مشكلة خطيرة خالل العام 2009، مشيرا الى ان 
الكويت كانت »مقصدا ونقطة عبور لرجال ونساء تم استغاللهم في العمل القسري )اعمال 
السخرة(، وفي بعض االحيان كانت عامالت مهاجرات ضحايا لالستغالل الجنسي، وكان 
معظم اولئك الضحايا من جنوب وشرق آسيا، بما في ذلك بنغالديش والهند وباكستان 
االشخاص  في  املتاجرين  بعض  ان  والفيليبني«، مضيفا  واندونيسيا  ونيبال  وسريالنكا 
»قام بإرغام بعض خادمات املنازل على ممارسة الدعارة بعد هروبهن من ارب��اب عملهن 

املسيئني بعد ان اوهموهن بوعد بالحصول على وظيفة في قطاع مختلف«.
وأشار الى ان ادارة تحقيقات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية »قامت بإغالق ملفات عمل 
اك��ث��ر م��ن 700 ش��رك��ة وهمية وه��ي ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ات��ض��ح ان��ه��ا ك��ان��ت متورطة ف��ي تجارة 
عمليات  م��ن  العديد  االدارة  تلك  نفذت  كما  ب��االش��خ��اص،  واالت��ج��ار  واالق��ام��ات  التأشيرات 
االعتقال )ضد اشخاص مشتبهني بالتجارة في البشر(، لكن املحاكم لم تصدر اي ادانات 
بارتكاب جرائم متصلة باالتجار بالبشر«، مبينا ان الحكومة »قدمت املساعدة الى بعض 
وأم��رت بترحيل  االح��ي��ان احتجزت وحاكمت  انها في بعض  اال  بالبشر،  االت��ج��ار  ضحايا 
ال��ه��روب من رب العمل، وه��ي االف��ع��ال التي ارتكبها  ال��دع��ارة او  وإب��ع��اد ضحايا افعال مثل 

اصحابها بسبب االتجار بهم«.



135

االثنين 1 مارس 2010   7محليات

النوري: تأهيل المسلمين الجدد ليكونو أفرادًا 
إيجابيين في أوطانهم  وفق منهج الوسطية

على هامش االحتفال بعيدي »الوطني« و»التحرير«

الصديقي:اتفاقية بين الزراعة والبيئة 
لالهتمام بالمتنزهات والمراعي

خوجة: ورشة عمل ألولويات
بحوث السل واإليدز في الخليج

الحربي: الغبار يتسبب في العديد  من أمراض العيون 

الحفل يقام برعاية صاحب السمو األمير وتنظمه »األوقاف« 

براك: 114 ألف دينار للفائزين
 بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن 

خالل حفل تكريم نخبة من العسكريين المشاركين في حرب التحرير

الدويلة: بطوالت الجيش الكويتي ستبقى في ذاكرة التاريخ
محمد هالل الخالدي

اقام النائب السابق ناصر الدويلة 
حفل عش����اء في مزرعته بالعبدلي 
لتكرمي نخبة من العسكريني الضباط 
واالف����راد الذين ش����اركوا في حرب 
الكويت مبناس����بة مرور  حتري����ر 
الذكرى التاسعة عشرة، وقال بهذه 
املناسبة اننا كنا نحتفل بهذه املناسبة 
كل عام في وحداتنا العسكرية قبل 
التقاعد وأضاف ان احلكومة لم تبادر 
الى تكرمي هؤالء االبطال ممن كانت 
لهم مشاركة فاعلة في حرب حترير 
الكوي����ت واعادة تش����كيل اجليش 
الكويتي اثناء االحتالل، واكمل بأن 
اهل الكويت جبلوا على اخلير وحسن 
النية ولم يتوقعوا ابدا ان يأتي الغدر 
من الشقيق، حصلت اخطاء نعم ولكن 
التاريخ يسجل ان اجليش الكويتي 
لم يش����هد اي خيانة بني منتسبيه 
جميعا من الضباط واالفراد، بل ان 
قصص بط����والت اجليش الكويتي 
س����تظل محفورة في ذاكرة التاريخ 
الن ما حصل كان اش����به باملعجزة، 
فقد مت اعادة تشكيل اجليش الكويتي 
بتجهيزات واعداد اكبر مما كانت عليه 
العراقي خالل سبعة  قبل االحتالل 
اش����هر، فقد كان اجلنود والضباط  
يتوافدون م����ن كل مكان الى مراكز 
جتمع اجليش  الكويتي في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة من اجل 
الدفاع عن وطنهم، واكد الدويلة ان 
قصص بط����والت اجليش الكويتي 
كثيرة وال ميك����ن حصرها واعطاء 

العس����كريني حقهم مهما قلنا، وفي 
هذا ابلغ رد على من يدعي ان بعض 
افراد اجليش الكويتي كانوا مرتزقة 
او دافعوا عن الكويت مقابل املال، فمن 
ترك اوالده واهله والتحق باجليش 
وقدم حياته فداء للكويت ال ميكن ان 
يوصف باملرتزقة، واضاف الدويلة 
ان الدولة لم تك����رم هؤالء االبطال 
ولم تنصفهم، ونحن عادة ال نكرم 
اال األم����وات، فجاءت ه����ذه املبادرة 
الش����خصية من اجل انصاف هؤالء 
االبطال ممن خدموا الكويت وضحوا 
من اجلها، كما اكد ان هذه املناسبة 
يجب ان تكون فرصة للوقوف في 
وجه كل من يحاول العبث بوحدتنا 

الوطني����ة، فمن ش����ارك في حترير 
الكويت كل الكويتيني.

وم����ن جانبه قال وزي����ر الدولة 
االس����بق فيص����ل احلج����ي ان هذه 
املناس����بة العزيزة التي تتزامن مع 
اعياد الكوي����ت وافراحها تعبر عن 
اصالة الشعب الكويتي وهي ليست 
غريبة على االخ ناصر الدويلة، واكد 
ان هذا التكرمي جاء بجهود ومبادرة 
خاصة من الدويلة وكان من املفروض 
ان تق����وم اجلهات الرس����مية مبثل 
هذه اخلطوة الكرمي����ة، فما قام به 
منتسبو اجليش الكويتي من بطوالت 
وتضحيات يستحق التقدير والتكرمي 

واالشادة.

من أجواء الحفل
< استذكر النائب السابق ناصر الدويلة صورا ومناذج 
من بطوالت زمالئه ضباط وافراد اللواء 35 أثناء االحتالل، 
وس���رد مجموعة من املواقف املؤثرة التي اثبتت والء 

الكويتيني لوطنهم واستعدادهم للتضحية من اجله.
< اش���اد العسكريون املتقاعدون الذين مت تكرميهم 
مببادرة الدويلة، وقالوا انها مناس���بة جميلة تأتي مع 
افراح الكويت باعيادها الوطنية وتعبر عن ملسة وفاء 

كنا نتمنى ان نراها من الدولة.
< صاحب حفل التكرمي عروض لفنون شعبية والقاء 
قصائد في حب الكويت وذكرى التحرير وبطوالت اجليش  

الكويتي في حرب التحرير

التقني  إطار عمل لتق����دمي الدعم 
لتطوير القدرات البحثية وتقوية 
النظم املؤسس����ية بهدف االرتقاء 
باملهارات البحثية في دول مجلس 

التعاون.
واشار د.خوجة الى ان املشاركني 
من دول اخلليج سيقدمون أوراق 
عمل حول الوض����ع احلالي فيها 
بخصوص بحوث الس����ل واإليدز 
والتحدي����ات الت����ي مت رصده����ا 

واإلجنازات املستقبلية.
وذك����ر أن����ه س����يكون هنالك 
مجموعات عم����ل احداها تختص 
بأولويات بحوث السل وڤيروس 
»االيدز« في دول مجلس التعاون 
واألخرى حول تطور مناذج البحوث 
املؤسسية في دول املجلس لتطبيق 
بعض األولويات البحثية في هذا 

املجال.

ويعتب����ر الرم����د مزعجا حقا 
لكنه ال يؤذي البصر، وفي بعض 
احلاالت النادرة قد يسبب تعقيدات 
ف����ي القرنية، لذلك م����ن األفضل 

التشخيص والعالج واملبكر.

العناية الذاتية

وضع كمادة دافئة على العني 
املصابة، تبليل شاش نظيف في 
املاء الدافئ ثم عصره ووضعه على 
اجلفن املغمض بلطف. وغالبا ما 
تنجح الكمادات الباردة في تخفيف 
التحسسي، وقد  امللتحمة  التهاب 
يلجأ البعض إل����ى القطرات غير 
أو   Naphcon-A املوصوفة مث����ل
Opcon-A. ومبا أن الرمد ينتشر 
بصورة س����هلة وس����ريعة، فإن 
السالمة الصحية هي خير وسيلة 
للعالج. وبالتالي، من املفيد اتباع 
اخلط����وات التالية إن ثبت وجود 
العدوى لدي����ك أو لدى أحد أفراد 
العني،  العائلة: االمتناع عن ملس 
اليدين باس����تمرار، تغيير  غسل 
املناش����ف يوميا وعدم مشاركتها 
مع الغير، ارتداء الثياب مرة واحدة 
قبل غسلها، تغيير اغطية الوسائد 
واكياس املخدات كل ليلة، التخلص 
من مس����تحضرات جتميل العني، 
وعدم اس����تعمال مس����تحضرات 
جتميل العني أو املناديل أو غيرها 
من األغراض الشخصية اخلاصة 

بالغير.

والش����روط اخلاصة: أال يقل عمر 
املتس����ابق عن 18 عام����ا وال يزيد 
عل����ى 40 عاما ميالديا اعتبارا من 
بدء املسابقة، أن يكون حافظا ملنت 
الش����اطبية كامال مع القدرة على 
االستشهاد باملنت إذا طلب منه ذلك، 
وأن يكون متقنا للقراءات إفرادا، 

وجمعا بطريقة الوقف.
أما املراكز الفائزة في هذا الفرع 
فهي 3 مراكز والقيمة املالية لكل 
مركز كاآلتي : األول: 20 ألف دينار، 
الثان����ي: 15 ألف دينار، الثالث: 12 

ألف دينار.
والفرع الثالث: التالوة والترتيل 
وش���روطه اخلاصة: أال يقل عمر 
املتسابق عن 13 عاما وال يزيد على 
25 عاما ميالديا اعتبارا من تاريخ 
بدء املس���ابقة، وأن يكون حسن 
الصوت، أن يكون متقنا ألحكام 
التجويد، وعدد املراكز الفائزة في 
هذا الفرع ه���م 5 مراكز والقيمة 
املالية املخصصة لكل مركز كاآلتي: 
األول: 5 آالف دينار، الثاني: 4 آالف 
دينار، الثالث: 3 آالف دينار، الرابع: 

ألفا دينار، اخلامس: ألف دينار.
وختم براك تصريحه الصحافي 

ببيانات الفرع الرابع قائال: 
الراب���ع: جائزة أفضل  الفرع 
القرآن  مش���روع تقني خلدم���ة 
الكرمي وشروطه: أن يكون املشروع 
الكرمي وعلومه،  متعلقا بالقرآن 
أن يك���ون املنتج ف���ي موضوع 
املسابقة، أن يكون املنتج )موقعا 
إلكتروني���ا أو تطبيقا إلكترونيا 
أو جه���ازا إلكترونيا(، أال يكون 
املنتج قد فاز في أي مسابقة، أن 
يدعم املنتج إحدى اللغات احلية 
)العربية � اإلجنليزية � الفرنسية 
� الفارسية � األوردو...غيرها(، أن 
يكون احملتوى الش���رعي )سواء 
نص قرآني أو غيره( مدققا وموثقا 
من قبل جهة رسمية معتمدة، أن 
يكون املنتج قد وضع قيد التطبيق 
الفعلي أو قابال للتطبيق الفعلي 
التس���ليم(، املشاركة  )جاهزية 
لألف���راد واملؤسس���ات وتك���ون 
املشاركة فقط باملشاريع وليس 
املطل���وب ترش���يح أش���خاص 

للحضور.

الري����اض � كون����ا: بدأت امس 
العمل املش����تركة حول  ورش����ة 
أولوي����ات بحوث الس����ل واإليدز 
التي تستمر 3 أيام وينظمها املكتب 
التنفي����ذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون مع منظمة 
الصحة العاملية وبرنامج اخلليج 
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة 

اإلمنائية )أجفند(.
وأوض����ح املدير العام للمكتب 
التنفي����ذي ملجلس وزراء الصحة 
لدول مجل����س التعاون د.توفيق 
خوجة في تصري����ح صحافي ان 
عقد هذه الورشة جاء ضمن اتفاقية 
التع����اون م����ع البرنامج اخلاص 
للبحوث والتدريب في مجال أمراض 

املناطق احلارة االستوائية.
واضاف انه يش����ارك في هذه 
الندوة خبراء من البرنامج وممثلون 

قالت اختصاصية تعزيز الصحة 
بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة 
د.ألط����اف احلربي إن الغبار الذي 
يتميز به فصل الربيع يهيئ الفرصة 
حلدوث العديد من أمراض العيون، 
وأهمها: التهابات امللتحمة الناجتة 
عن بعض اجلراثي����م كالبكتيريا 
والڤيروس����ات، وه����ي عبارة عن 
التهاب غشاء امللتحمة الذي يبطن 

اجلفون وجزءا من مقلة العني.
الرم����د بأنواع����ه احلبيب����ي 
)الڤيروسي( والصديدي )البكتيري( 
والربيعي )التحسسي(، فقد تصاب 
إحدى العينني أو كلتاهما باحمرار 
وح����كاك، وقد يراف����ق ذلك رؤية 
ضبابية وحساسية جتاه الضوء، 
ويشعر املصاب بزغللة في العني أو 
يعاني من تصريف يتجمع خالل 

الليل على شكل قشرة.
وتش����كل هذه األعراض عالمة 
إصابة بكتيرية أو ڤيروسية تعرف 
بالرمد، وتدعى هذه احلالة طبيا 
»التهاب امللتحمة« وبسبب االلتهاب 
يؤدي الرمد إلى تهيج العني إال أنه 
ال يؤذي البصر، ولكن من األهمية 
مبكان تشخيص احلالة وعالجها 
باكرا لكونها سريعة العدوى، وفي 
بعض األحيان من شأن الرمد أن 

يولد مضاعفات لدى املصاب.
ويس����بب االلتهاب الڤيروسي 
)الرمد احلبيب����ي( عادة تصريفا 
مائي����ا، بينم����ا يس����بب االلتهاب 

ليلى الشافعي
صرح الوكيل املساعد لشؤون 
القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
التنفيذية جلائزة  اللجنة  رئيس 
الكويت الدولية عبداهلل براك في 
تصريح صحافي بأنه مت رصد 114 
ألف دينار ملجموع املراكز الفائزة 

في جائزة الكويت الدولية.
وقال ب����راك ان جائزة الكويت 
الكرمي  الق����رآن  الدولية حلف����ظ 
وقراءته وجتوي����د تالوته حدث 
عظيم وجلل حيث ستتجه أنظار 
العالم كله إلى هذا الوطن الغالي 
الكوي����ت احلبيبة من 10 حتى 21 
اجلاري ملتابعة هذا احلدث العاملي 
والعرس القرآني الضخم ومعرفة 
من سيسكن املراكز املعدة للفائزين 
في الف����روع ال� 4 جلائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي والتي 
تعقد كل عام. كما بنينّ الوكيل أنه 

يوجد موقع الكتروني:
 /http://www.kuwaitprize.org 
للجائ����زة الدولية على الش����بكة 
العنكبوتي����ة يحتوي على جميع 
املعلومات املتعلقة باجلائزة والتي 
تساعد املش����اركني وتبني كيفية 
االش����تراك من الدول األخرى في 
الفروع التي حتتاج مشاركة كالفرع 
الرابع ويوجد باملوقع كل البيانات 
واملعلومات التي يحتاجها املشترك، 
كما أوضح الوكيل املساعد أن هناك 
ش����روطا عامة للمشاركة، وأيضا 
هناك ش����روط خاصة تخص كل 
فرع من الفروع ال� 4، أما الشروط 
العامة فهي: املشاركة للذكور فقط، 
أال يكون املتسابق من مشاهير القراء 
في العالم اإلسالمي، يجب على كل 
 مشارك ارتداء الزي الرسمي لبلده.
 4- أن يك����ون املش����ارك حام����ال 
جلنسية البلد التي ميثلها، يحق 
للبلد املشارك املشاركة بحد أقصى 
عدد )2( متسابقني بشرط أن تكون 
املش����اركة الرئيسية في املسابقة 
في فرع حفظ القرآن الكرمي كامال. 
وتكون املشاركة باالختيار في أحد 
الفرع����ني الثاني والثالث، ال يحق 
للمتس����ابق املشاركة في أكثر من 
فرع من أفرع املس����ابقة، ال يجوز 
للمش����ارك أن يغير فرع املسابقة 

عن دول مجلس التعاون وتهدف 
إلى حتديد أولويات بحوث السل 
وڤيروس »ايدز« به����دف تقوية 
إج����راء املكافحة احلالية في إطار 
برامج املكافح����ة الوطنية وإعداد 

البكتيري )الرمد الصديدي( غالبا 
مادة صفراء مخضرة سميكة بكمية 
التحسس����ي  االلتهاب  أما  كبيرة. 
)الرم����د الربيع����ي(، فهو يصيب 
كلتا العينني، وميثل استجابة ملادة 
الطلع،  محسسة، كاللقاح وغبار 
وليس ناجتا عن عدوى، ويعاني 
املصاب، إضافة إلى احلكة احلادة 
وذرف الدم����ع والتهاب العني، من 
بعض احلكاك واالزيز والتصريف 
املائي من األنف.  واوضحت احلربي 
أن األعراض تتمثل في: احمرار في 
عني واحدة أو كلتا العينني، حكة في 
عني واحدة أو كلتا العينني، تشوش 
الرؤية وحساس����ية للضوء،  في 
الشعور بوجود رمل في عني واحدة 
او كلتا العينني، )الشعور بجسم 
غريب وال تستطيع إزالته(، زيادة 
افراز الدموع، وافرازات قش����رية 
في عني واح����دة أو كلتا العينني 

أثناء الليل.
واألسباب تعود الى: البكتيريا، 
الڤيروس����ات )األكث����ر س����ببا(، 
احلساسية، جسم غريب في العني، 
بقعة كيميائية في العني، ووجود 
قناة انف غير مفتوحة بالكامل عند 

املواليد اجلدد.
وعن فترة الع����دوى قالت ان 
الشخص املصاب بالرمد )الڤيروسي 
والبكتيري( يصب����ح معديا ملدة 
تتراوح بني اس����بوع واسبوعني 

بعد ظهور األعراض.

ال����ذي مت اختياره في اس����تمارة 
الترشيح إلى فرع آخر، أن يكون 
املرشح ألي فرع من فروع املسابقة 
متمكنا مستوفيا شروط املشاركة 
في الفرع، وفي حال ترشيح من هو 
دون املستوى املطلوب يحرم من 
املشاركة في املسابقة ملدة سنتني 
متتاليتني، ال يجوز للمتس����ابق 
االعتذار عن املشاركة في املسابقة 
إذا وصل إلى الكويت، ال يحق ملن 
شارك في أي فرع من فروع املسابقة 
املشاركة في هذا الفرع مرة أخرى، 
وتتكفل املسابقة بتذاكر السفر ذهابا 

وإيابا للمتسابقني وضيافتهم.
أما عن الشروط اخلاصة بكل 
فرع من الفروع ال� 4 وعدد املراكز 
الفائزة في كل فرع والقيمة املالية   
لكل مركز فقال براك: الفرع األول: 
الك����رمي كامال مع  الق����رآن  حفظ 
التجويد وشروطه اخلاصة: أال يقل 
عمر املتسابق عن 13 عاما وال يزيد 
على 25 عاما ميالديا اعتبارا من بدء 
املسابقة، أن يلتزم بالرواية التي 
اختارها في استمارة الترشيح، وأن 

يكون متقنا ألحكام التجويد.
أما عدد املراكز الفائزة في الفرع 
األول فهي خمسة مراكز والقيمة 

املالية لكل مركز كالتالي:
األول: 10 آالف دينار، الثاني: 9 
آالف دينار، الثالث: 8 آالف دينار، 
الرابع: 7 آالف دينار، اخلامس: 6 

آالف دينار. 
وعن الفرع الثاني للجائزة فقد 
بنينّ الوكيل املس����اعد اآلتي: حفظ 
القرآن الكرمي بالقراءات الس����بع: 

الطرف اآلخر، وكذلك احلرص على 
اظهار صورة االس����الم احلقيقية 
السمحة التي نسعى دائما لنشرها 
واالقتداء بها، وقالت: ان برنامج 
امللتقى يشمل احملاضرات والدورات 
الدينية والثقافية املختلفة، وأكدت 
ان االسالم دين معاصر لكل زمان 
ومكان وال يحتاج الى حداثة ألنه 

دين حديث دائما وأبدا.
من جانبه أب����دى ممثل الوفد 
األوروبي ورئي����س مركز جتمع 
املسلمني ذوي األصول األوروبية 
الديب اعجابه  ببريطانيا د.هاني 
الشديد برؤية هذه اللجنة اخليرية 
املميزة وبآليتها التي تعرف عليها 
من املسؤولني عن قرب. وأوضح ان 
هذه اللجنة فخر للمسلمني جميعا 
كونها تساعد على القيام بهذا العمل، 
واضاف: لقد سعدنا بزيارة الكويت 
الدؤوب  احلبيبة، مثمنا حرصها 
على رعاية املهتدين اجلدد واالهتمام 
به����م وخلق جيل ميثل االس����الم 
بصورته النقية ومخاطبة الناس 

باللني وحسن احلوار.

الوافدين الذي����ن يتواجدون على 
ارض الكويت مبختلف جنسياتهم 
ولغاتهم، مش����يرا الى ان منهجية 
اللجنة التي تسير عليها هي نشر 
االسالم بالوسطية املعتدلة وذلك 
من خالل تأهي����ل املهتدين اجلدد 
ليغدوا أناسا نافعني ملجتمعاتهم 
ينشروا االسالم باألخالق الكرمية 
وطي����ب املعاملة التي نص عليها 
الق����رآن الكرمي والس����نة النبوية 
الشريفة. وأشاد مبثل هذه األنشطة 
لدورها احليوي في تعميق رسالة 
االسالم في قلوب املسلمني عامة 
واظهار الكويت باملظهر احلضاري 
واالنساني الذي سارت على دربه 

منذ القدم.
من جانبها قالت منسقة امللتقى 
الرس����مي لالحتفال أمل  والداعي 
عبدالواح����د ان هذا امللتقى عبارة 
عن اجتماع موسع يناقش من خالله 
كيفية التواصل مع الطرف اآلخر، 
وازالة االفكار اخلاطئة العالقة في 
ذهنه عن االسالم حرصا على ايجاد 
حلقات من التواصل احلضاري مع 

ليلى الشافعي
اعرب املتحدث الرسمي للملتقى 
الكويت����ي � األوروبي للمس����لمني 
اجل����دد وعضو جلن����ة التعريف 
باالسالم جمال النوري عن سعادته 
العارمة برؤية ومشاهدة اخوانه 
من املسلمني واملس����لمات اجلدد 
والذين حلوا ضيوفا على كويت 
أفرادا  اخلير لتأهيله����م ليكونوا 
ف����ي اوطانهم ويبلغوا  ايجابيني 
رسالة االسالم بني غير املسلمني 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وفق 

منهج وسطي معتدل.
جاء ذلك خالل افتتاح امللتقى 
والذي بدأ في 27 ويس����تمر حتى 
12 اجل����اري ويض����م 40 مهتديا 
ومهتدية وفدوا من مختلف الدول 
األوروبية بدعوة كرمية من جلنة 
التعريف باالسالم. وقال النوري 
ان امللتقى يحظى مبشاركة فعالة 
من قبل العديد من احملاضرين من 
داخل وخارج الكويت عالوة على 
حضور رؤساء اجلمعيات اخليرية 
واعضائها والعديد من احملاضرين 

والعلماء املعروفني.
اللجن����ة تعول  ان  واوض����ح 
على املهتدين اجلدد في تثقيفهم 
شرعيا، وتكرس ذلك االهتمام من 
خالل حرصها على اقامة املنتديات 
واللقاءات واحملاضرات والتي يتم 
فيها التنسيق مع هؤالء احملاضرين 
لكي يشاركوا اللجنة في مثل هذه 
امللتقيات. واضاف ان اللجنة منذ 
نشأتها وهي تضع لنفسها رؤية 
منهجية وأهدافا واضحة وتسعى 
جاهدة الى حتقيقها، وبفضل اهلل 
جل وعال حققت اجنازات دعوية 
حافلة يش����هدها القاصي والداني 
ف����ي نش����ر اخلي����ر والهداية بني 

محمد راتب
كشف نائب املدير العام لقطاع الثروة النباتية في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الصديقي 
ان لدى الهيئة عدة مشاريع وخطط تشمل جميع القطاعات 
سيتم تفعيلها وتطبيقها في اخلطة اخلمسية املقبلة، مشيرا 
الى ان من اهم هذه املشاريع التي ستطبق على ارض الواقع 
خالل الفترة املقبلة، مشروع التخضير واعادة ترتيب مشروع 
الزراعات التجميلية، وتطوير احلدائق العامة، باالضافة الى 
مشروع النهوض مبستوى املزارع وانتاج النخيل واالنتاج 
النباتي، ومشروع رفع نسب االكتفاء الذاتي وتطوير كفاءة 

احليازات ومشروع األمن الغذائي.
واض���اف الصديقي في تصري���ح صحافي له على هامش 
احتفال الهيئة مبخيمها مبنطقة الصليبية مبناسبة االعياد 
الوطنية للكويت، ان الهيئة العامة للزراعة قامت بتوقيع اتفاقية 
تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة بش���أن االهتمام باملنتزهات 
الصحراوية واملراعي وتكثيف القطاع النباتي، موضحا انه 
ستتم اقامة مش���روع خاص باحياء البيئة البرية الكويتية 
التي تدهورت بسبب الغزو العراقي الغاشم واعادة تأهيلها 

بصورة سليمة.
ولفت بالنس���بة ملوضوع تعويض اصحاب املزارع التي 
تضررت مزارعهم بسبب الصقيع الى انه مازال هناك تنسيق 
مع وزارة املالية بهذا املوضوع، متمنيا انهاء هذا األمر بشكل 
سريع، ومؤكدا ان انشطة هيئة الزراعة مازالت مستمرة حيث 
يوجد نشاط مهم يسمى ب� »يوم الشجرة« وهناك انشطة اخرى 
مثل نشاط التوعية بشأن البيئة والتخضير وستكون هناك 

اعمال وورش عمل مشتركة مع عدة جهات مختلفة.
وقال الصديقي: ان الهيئة حريصة بشكل جاد على االحتفال 
واملشاركة في االعياد الوطنية )عيد التحرير والعيد الوطني(، 
مضيفا ان االحتفاالت في مخيم الهيئة اشتملت على العديد 

من االنشطة واملسابقات وتوزيع اجلوائز على اجلمهور.
وقال في خت���ام تصريحه: اننا في ه���ذا اليوم نيابة عن 
اخواني في الهيئة نرفع أس���مى آي���ات التهاني والتبريكات 
الى مقام صاحب السمو االمير وسمو ولي عهده االمني والى 
احلكومة الرشيدة مبناس���بة العيد الوطني وعيد التحرير، 
حيث ان هاتني املناسبتني عزيزتان على قلوبنا وعلى قلوب 
جميع الكويتيني، متمنيا ان يحفظ اهلل الكويت من كل سوء 

ومكروه وان تكون ايامنا كلها ايام سرور.

أمل عبدالواحد جمال النوري
د.توفيق خوجة

عبداهلل براك

جانب من احلضور في امللتقى الكويتي ـ األوروبي للمسلمني اجلدد

ناصر الدويلة مكرما أحد الضباط املشاركني في حرب التحرير شهادة تقدير من الدويلة لفيصل احلجي

)أسامة البطراوي(فيصل الصديقي وشاكر عوض في مخيم »الهيئة« بالصليبية

)سعود سالم(ناصر الدويلة وفيصل احلجي وعدد من الضباط املشاركني في حرب التحرير

محليات8
أكدت خالل افتتاح مؤمتر املعلمة السابع أنه ال فرق بني مواطن ووافد 
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تسكني 
مديري عموم 
»العاصمة« 
واجلهراء.. 
واحلديث عن 
التدوير سابق 
ألوانه 

املذكور:
 بناء قيادات 
تربوية 
ملتزمة 
سلوكيًا

أكد أن رعاية سمو األمير لها زادت من أهميتها محليًا وعامليًا

الفالح والبراك: املسابقة الدولية للقرآن.. تعزز الفكر الوسطي
وأضاف: إن سمو األمير يهتم اهتماماً كبيراً 
بخدمة كتاب الله ورعايته والتشجيع على 
حفظه وتــالوتــه ، وهــذه شيمة أهــل الكويت 
ــة  ــي دول عــبــر تــاريــخــهــا احلــضــاري، وهــا ه
الكويت تهتم بكل ما يتعلق بكتاب الله حفظا 
وفهما وخلقاً وسلوكا، وبذلك نكون قد وعينا 
مسؤولياتنا والغرض الذي من أجله خلقنا، 
كما أننا بذلك نكون قد فهمنا رسالة إنــزال 
القرآن الكرمي واحلكمة منه ، فإمنا أنزل لُيعلم 
وُيعمل به . وبني أنه استكماالً لهذا املوروث 
احلضاري الرائد أصدر مجلس الوزراء املوقر 
قراره اخلاص بتنظيم جائزة الكويت الدولية  
للقرآن الــكــرمي وتــالوتــه وجتــويــده، والــذي 
جاء تتويجاً جلهود دولة الكويت في مجاالت 
حتفيظ وجتويد الــقــرآن الــكــرمي  ، وتنشيطاً 
للمنافسة بني أبناء األمة اإلسالمية ودفعهم 
للتزود من هذا الــزاد الروحي والنبع الديني 
الكرمي ، وحثاً ملختلف اجلهات الدولية لبذل 
املزيد من اجلهود في سبيل خدمة كتاب الله 

الكرمي .
وأكــد الــبــراك على أهمية هــذه املسابقات 
في احلفاظ على هذا الكتاب العزيز ، الذي 
هــو مناط رفعتنا وتقدمنا إن استمسكنا 
واعتصمنا به ، ولم نرض غيره بديالً ، وال 
مكانه عدياًل، إضافة إلى التعارف بني أهل 
القرآن الذين قدموا من جميع بقاع األرض 
وأصقاعها  لتبادل املعارف واخلبرات ، كٌل 
يستفيد من اآلخر ، فيكمل نقصه ، ويصحح 
خطاه ، ويسدد خلله، وهي كذلك توفر جواً 
يسمح مبناقشة اآللــيــات الكفيلة بترسيخ 
الــقــرآن ، وقيمه نبيلة ، بــني املجتمع بكل 
مكوناته ، ليكون مجتمعاً صاحلاً يعي املهام 
املنوطة به ، واألمانة واملسؤولية امللقاة على 

عاتقه.

، وســتــوزع اجلــوائــز على املــراكــز مــن األول 
إلى الثالث. ومن جانبه قال الوكيل املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية 
ورئيس اللجنة التنفيذية للجائزة عبدالله 
مهدي البراك أن احتضان الكويت للجائزة 
ــه  ــراءات ــرمي وق ــك ــرآن ال ــق الــدولــيــة حلــفــظ ال
وتالوته وجتويده برعاية سامية من سمو 
ــوة وزارة  أمير الــبــالد تأتي انطالقاً مــن دع
ـــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة إلــى تعزيز  األوق
الفكر الوسطي واملنهجية املعتدلة املستمدة 

من تعاليم القرآن الكرمي  واحلديث النبوي.

قيمة وسمو معانيه .
وأشــار إلى أن اجلائزة تشتمل على أربعة 
فروع سيتم التنافس بني املتسابقني فيها وهي 
حفظ القرآن الكرمي بالقراءات السبع وستوزع 
اجلوائز فيها على املراكز الثالثة األولى، وحفظ 
الــقــرآن الكرمي كامال مع تالوته وجتــويــده ، 
وستوزع اجلوائز في هذا الفرع على املراكز من 
األول إلى اخلامس، والفرع الثالث هو التالوة 
والترتيل ، وستوزع اجلوائز على املراكز من 
األول إلــى اخلــامــس، والــفــرع الــرابــع  جائزة 
أفضل مشروع تقني في خدمة القرآن الكرمي 

ــدف لتحفيز  ــه وأوضـــــح أن املــســابــقــة ت
األجــيــال على مختلف مستوياتهم لاللتزام 
بتعاليم الدين وإدراك واجباتهم نحو العقيدة 
اإلســالمــيــة السمحة، خــاصــة حفظ الــقــرآن 
الكرمي من اجليل الصاعد وحتفيزهم وصوال 
إلى زيــادة عددهم وتكرميهم والعناية بهم، 
ــراءات وعــلــوم الــقــران  ــق ـــراز دور أئــمــة ال وإب
احملققني في هذه الفنون، إضافة إلى ترسيخ 
القيم اإلسالمية من املنظور القرآنى من خالل 
اجلــائــزة والسعي جلــذب واستقطاب شباب 
األمة نحو كتاب الله تعالى واستشعار علو 

انطالقا من اهتمام سموه ودعمه الدائم لكل 
ما يتعلق بالقرآن الكرمي بشكل عــام، األمر 
ــدرا اكبر من األهمية على  ــذي سيعطيها ق ال
الصعيدين احمللي والــدولــي ، والتأكيد على 
مكانة الكويت  كدولة رائــدة في خدمة كتاب 
الله تعالى من خالل تعريف األمة اإلسالمية 
والعربية بالقراءات القرآنية، وترغيب حفظة 
كتاب الله في دراســة علوم القرآن و إشاعة 
روح التنافس اإليجابي في حفظ القرآن الكرمي 
والتشجيع على بذل مزيد من اجلهد، والوقت 

في احلفظ والتالوة .

محمود الزاهي
أعــلــن وكــيــل وزارة األوقــــاف والــشــؤون 
اإلســالمــيــة ورئــيــس اللجنة العليا جلائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويده وتالوته الدكتور عادل الفالح عن 
انطالق الفعاليات اخلاصة بها   في الفترة من 
11، وحتى 21 مارس من العام املقبل  حتت 
رعاية  سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح .
ــد الــفــالح خــالل مؤمتر صحافي عقده  وأك
بحضور الــوكــيــل املــســاعــد لــشــؤون الــقــرآن 
الكرمي والدراسات االسالمية عبدالله مهدي 
البراك، ومدير إدارة شؤون القرآن الكرمي خالد 
بوغيث، ومراقب حلقات حتفيظ القرآن ناصر 
الكندري  أن تنظيم دولة الكويت لهذه املسابقة 
ــا الــريــادي واحلضاري  يأتي في إطــار دوره
الذي شهد له القاصي والداني في خدمة كتاب 
الله تعالى ، وتتويجاً جلهودها في مجاالت 
حتفيظ وجتويد القران الكرمي ونشر علومه 
وتعريف الناس بأحكامه، وتنشيطا للتنافس 
بني أبناء األمة اإلسالمية ، ودفعهم للتزود من 

هذا الزاد الروحي والنبع الديني .
وبــني الــفــالح أن املسابقة تــؤكــد اهتمام 
املجتمع الكويتي بالقرآن الكرمي ورعايته، 
ويظهر ذلــك جلياً في تاريخ الكويت قدمياً 
وحديثاً حيث خصص الكويتيون  الكثير من 
ــاف خلدمة القران الكرمي ونشر حفظه  األوق
وجتويده، وما يتم تنظيمه على مدار العام من 
مسابقات وفعاليات تتعلق بكتاب الله تعالى، 
ــذا املفهوم  ــى ترسيخ ه وجميعها يــهــدف إل

املتجذر في نفوس الكويتيني منذ القدم .
وتــابــع أن مــا يــزيــد مــن أهمية املسابقة، 
أنها ستحظى برعاية كرمية من سمو األمير 

الفالح متحدثا جانب من احلضور

.. وخالل جولتها في املعرض موضي احلمود متحدثة

ينبغي أن تكون مبنية على أسس ورؤى واضحة، 
واستراتيجية ثباته، قادرة على التعامل والتعاطي مع 
جميع املستجدات واالحتياجات، واألوضاع الطارئة، 
كما أن مالحظاتنا ترتبط أيضاً باحلاجة املاسة إلى 
تعزيز صالحيات القيادات املدرسية وتوفير جميع 
احتياجاتها ومتطلباتها، وإلى تشجيعها الدائم لرفع 

مستوى كفاءتها وقدراتها وإمكاناتها.
وأكد أن جمعية املعلمني الكويتية هي لسان حال 
املعلمني واملعلمات وأهل امليدان، ولها مسؤولياتها 
ــم مسيرتنا  التربوية والوطنية اجلــســام فــي دع
التربوية، والوقوف إلى جانب وزارة التربية وجميع 
اجلهات املعنية خلدمة العملية واخلطط التعليمية 
ــاء بها، وكــم يثلج صــدورنــا فهم القيادات  ــق واالرت
التربوية وعلى رأسها الوزيرة د. موضي احلمود 
لدور اجلمعية ومسؤولياتها ورغبتها بتعزيز مجاالت 
التعاون والتنسيق والــتــشــاور ملعاجلة القضايا 
واملسائل التربوية، خاصة املعنية بقضايا املعلمني 
ومكتسباتهم، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وما نتطلع 
إليه هو تعزيز هذه الــروح اإليجابية نحو املزيد من 
األعمال واملشاريع املشتركة التي من شأنها أن تسهم 
في دفع عجلة التنمية واإلصالح التربوي والتعليمي، 
لتكونا ضمن أولويات اهتمام السلطتني التشريعية 
والتنفيذية، ال سيما أن لدى اجلمعية حالياً جملة 
من املشاريع احليوية وعلى رأسها مشروع متهني 
التعليم، وجعله من املهن الشاقة، إلى جانب إقرار 
ميثاق »مع املعلم«، عالوة على خطتها املدرجة إلنشاء 
مركز للجودة بهدف حتسني وتطوير األداء التعليمي 
وفقا ملعايير عاملية، وبهدف تشجيع اإلدارات املدرسية 
على تبني وممارسة ثقافة اجلودة واإلتقان، ومواكبة 

االجتاهات العاملية في حتقيق مجاالت اجلودة.
أما رئيسة اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر د. مرمي 
املــذكــور فقد قالت إن رؤيتنا لهذا املؤمتر هي بناء 
القيادات التربوية امللتزمة خلقاً وسلوكاً واملتيزة 
علماً ومعرفة واملعتزة بهويتها والتي متتلك املهارات 
والقدرات التي تؤهلها لتحمل مسؤولية التخطيط 
للمستقبل. وأشارت إلى أن أهداف املؤمتر تصبو إلى 
التعرف على دور القيادة التربوية وواقعها في دعم 
وحتقيق أهداف التربية والتعليم والتعرف على كيفية 
إعداد القيادات التربوية لرفع درجة وكفاءة التعليم 
بجميع مستوياته مشددة على أهمية التركيز على 
القيادات التربوية في مواجهة التحديات واستعراض 
أجنح التجارب القيادية واستخالص أهم املقترحات 
والتوصيات والدعوة ملزيد من االستثمار في رأس 
املال البشري. وكان حفل االفتتاح قد تضمنت معرضا 
مصاحباً للمؤمتر ثم تكرمي أول معلمة في الكويت 

مرمي عبد امللك الصالح.
بعدها انطلقت فعاليات وورش عمل املؤمتر الذي 

يستمر حتى غٍد.

أشكر جلمعية املعلمني الكويتية نشاطها املميز، وأشكر 
لألخ الفاضل عايض السهلي واألخت الفاضلة د. مرمي 
املذكور وأعضاء اللجنة املنظمة العليا لهذا املؤمتر 
جهودهم الكبيرة وحرصهم الكرمي على اإلسهام 

اإليجابي الفاعل في تطوير نظامنا التعليمي.
وأدعو الله تعالى للجميع.

ومن جانبه قال رئيس جمعية املعلمني الكويتية 
عايض السهلي إنني على ثقة كاملة مبا سيقدمه 
املؤمتر من مادة ثرية في مجال القيادة التربوية، من 
مهارات وإمكانات واجتاهنا، إال أن ما يهمني بشكل 
أكبر، املدى الذي ميكن من خالله توظيف هذه املادة 
الثرية للمؤمتر وتوصياته علمياً وعملياً وبشكل 
فعال في ميداننا التعليمي، وفي حتقيق غايات التطور 

واإلبداع والتميز، مبا يتوافق مع آفاق األلفية الثالثة.
وأشار إلى أن الشفافية والصراحة واملكاشفة في 
قضايانا ومسائلنا التربوية، أمور مطلوبة ومستوجبة 
والبد أن تكون دائماً محل نقاش وتداول، وحقيقة نحن 
في جمعية املعلمني الكويتية لنا مالحظاتنا ورؤيتنا 
حول أوضاع القيادة التربوية بشكل عام، والقيادة 
التربوية املدرسية بشكل خــاص، وهــذه املالحظات 
مرتبطة بشكل مباشر باحلاجة املاسة إلــى أهمية 
وضـــرورة أن تخضع عملية االختيار إلــى عوامل 
وأسس ثابتة وموضوعية، تراعي فيها معايير الكفاءة 
والتميز واالستحقاق واحلــاجــة الفعلية، دون أي 
اعتبارات أخرى، كما أننا في أمس احلاجة إلى معاجلة 
العديد من الثغرات والسلبيات املتعلقة بعملية 
تأهيل القيادات التربوية ولوائحها وأنظمتها والتي 

واملعرفة واختصار ملدى املسافات والزمان واملكان، 
ممــا يــفــرض على األنــظــمــة التعليمية والتربوية 
ــا التي تقود مسيرة التطوير والتنمية  ــوادره وك
فــي مجتمعاتنا أن تكون مستشعرة لهذه الثورة 
املعلوماتية الهائلة وأبعادها احلالية واملستقبلية، 
وأن تكون واعية مبعطيات العوملة الفكرية والثقافية 
والعلمية واالقتصادية واالجتماعية احلادثة حالياً 

واملتوقع تضاعفها على امتداد عقود هذه األلفية.
أن هذه املسؤولية الكبيرة في التهيؤ  للمستقبل 
مبا يلزمه من إجـــراءات منوطة في جانب كبير منها 
بالقيادات التربوية التي ينبغي أن حتشد قوى املجتمع 
كله بقطاعاته الرسمية واألهلية واخلاصة لدعم النظام 
التعليمي ومساعدته على النهوض مبسؤولياته في 
ضوء هذه املتغيرات العاملية املتالحقة، وال أنسى في 
هذا املقام أيها األخوات واإلخوة ما مير به مجتمعنا في 
هذه املرحلة من مسيرته وحاجاتنا ألن نبذل اجلهد 
مضاعفاً نحن اإلداريني واإلداريات واملعلمني واملعلمات 
في كل موقع لتعزيز اللحمة االجتماعية وترسيخ الروح 
الوطنية بأقوى مظاهرها لنقي وطننا ونرعى أجيالنا 

القادمة لتكون الدرع احلصينة لسالمة الكويت.
نشاط مميز

وفــي ختام كلمتها قالت احلــمــود إنني لسعيدة 
بتناول مثل هذه املوضوعات احليوية في املؤمترات 
التي تعقدها جميع اجلــهــات واملــؤســســات املعنية 
بالتعليم واملعنية بتطور مجتمعنا وتقدمه وسعيه 
الدائم إلى أن يكون في موضع الصدارة بني املجتمعات 
احلريصة على السبق والتقدم والتميز، ومن ثم فإنني 

أنها مهنة حتدى يجب أن يكون لها تقدير واحترام  
ألهميتها. وفي ما يخص احلديث عن حتويل املعلمني 
متدني األداء إلى إداريني أشارت احلمود إلى أن هناك 
أكثر مــن طريقة الرتــفــاع مستوى املعلم مــن خالل 
التدريب املناسب وصقل اخلبرات مضيفة : إن لم ينفع 

ذلك فسيكون هناك تطوير للتقوية.
وفــي كلمة لها خــالل حفل افتتاح املــؤمتــر أكــدت 
الــوزيــرة احلــمــود على أن شعار املــؤمتــر »القيادة 
التربوية وآفاق األلفية الثالثة موضوع بالغ األهمية 
ويحتاج منا جميعا إلى االحتشاد له بالدراسة الواعية 
والتحليل املستفيض جلوانبه املختلفة والرؤية 

االستشرافية السديدة ألبعاده املستقبلية.
واضافت: وبقدر جناحنا في سبر أغواره واإلحاطة 
بجوابه واتخاذ اإلجراءات الالزمة له يتهيأ لنا إجناز 
مشروعاتنا املستقبلية وحتقيق التطوير املنشود 
لنظامنا التعليمي والتربوي ودفــع عجلة التنمية 

املستدامة في وطننا العزيز.
ــت احلمود أهمية املؤمتر إلــى كونه يتناول  وأول
القيادة التربوية مبا متثله من تأثير مباشر في جميع 
عناصر املنظومة التربوية وجناحها في أداء دورها 
على النحو املأمول، والذي يعد منطلقاً قوياً لتحقيق 

النجاحات املأمولة في العناصر األخرى.
ــى أن أن هذه  ــرة احلــمــود إل ــوزي وكما أشـــارت ال
األلفية الثالثة قطعا عقدها األول حافلة باملستجدات 
واملستحدثات التي تتالحق على نحو غير مسبوق 
وبسرعة هائلة ملسنا معطياتها بوضوح في السنوات 
القليلة التي مضت واتسمت بانفجار في املعلومات 

محمود الزاهي
أكدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي 
احلمود أنه سيتم تسكني مناصب مدراء عموم املناطق 
القليلة  األيــام  خالل  واجلهراء  للعاصمة  التعليمية 
حتى  جارية  زالت  ما  املقابالت  أن  موضحة  املقبلة، 
اآلن للمتقدمني لهذا املنصب، وأن جلنة االختيار بصدد 
ال  التخطيط  قطاع  منصب  أن  إال  منهم،  األكفاء  انتقاء 

يزال حتت املراجعة.
وقالت احلمود في رد على سؤال بشأن وجود نية 
لتدوير مدراء العموم في املناطق كل شيء في أوانه، 

مشيرة إلى أنها غير متعجلة للتدوير.
ــي تــصــريــحــات أدلــــت بــهــا احلــمــود  جـــاء ذلـــك ف
للصحافيني خالل حضورها مؤمتر »املعلمة السابعة« 
الذي نظمته صباح امس جمعية املعلمني الكويتيني 
في فندق كراون بالزا حتت رعايتها بعنوان »القيادة 

التربوية وآفاق األلفية الثالثة«.
وأضافت احلمود: ال فرق بني معلم مواطن أو معلم 
وافد فجميعهم  معلمون ويستحقون التكرمي والتقدير، 
مؤكدة أن وزارة التربية تسعى بجميع جهودها 
لتطوير املعلم واالهتمام بالقيادات التربوية ملواكبة 

التطورات ومواجهة التحديات.
وأشارت احلمود إلى أن القيادة التربوية لها دوران 
أساسيان هما رفع كفاءة العملية التربوية والقادة 
التربويني بشكل عام، ال سيما أننا في مرحلة وعصر 
مليء بكثير من التحديات والتطوير، مشيرة إلى أن 
الـــوزارة دائماً تسعى، لتطوير قياداتها عن طريق 
تدريسهم في امليدان، وكذلك من خالل صقلهم بخبرات 
تربوية وإعطاء الدورات أو التعرف على ما هو جديد 

في العالم.
وذكرت أن هناك تعاوناً بني وزارة التربية ممثلة 
بقطاع التدريب وجمعية املعلمني الكويتية خاصة أن 

هناك تصورات ونشاطات منظمة لتطوير القادات.
وفي ما يتعلق بقانون حماية املعلم قالت احلمود: 
أمتنى أن يقر هذا القانون ويرى النور في أقرب فرصة 
ونحن تــواقــون إلقـــراره وإجنـــازه ملا يحفظ للمعلم 
خبراته ومساهمة بشكل فعال وتوفير له األجــواء 

املناسبة التي تدفع باملعلم للمزيد من العطاء.
وأضافت احلمود: ال شك أننا في مرحلة دقيقة جداً 
وبحاجة إلى تضافر من قبل اجلميع، وكذلك القيادات 
التربوية واملعلمني ملا لهم من دور فعال في تطوير 

النشء وصقله وتنمية أفكاره وتكوين سلوكه.
مهنة حتٍد

وعن املطالبة بإقرار قانون االعتماد مهنة املعلم 
كمهنة شاقة قالت: اجلميع يعلم أن التعليم مهنة شاقة 
سواء في العمل اليومي أو متابعة التطور والتدريب 
املستمر أو مالحقة ومتابعة املستجدات وهي ال شك 

خالل مهرجان »معلمي.. شكرًا«

447 معلمًا أول يناير م  سمو األمير يكرِّ
محمود الزاهي

أعلن رئيس جمعية املعلمني الكويتية 
عايض السهلي عن أن سمو أمير البالد 
سيكرِّم 447 معلماً ومعلمة في اخلامس 
من يناير املقبل استمراراً لرعايته السنوية 
ملهرجان »شكراً معلمي« منوهاً بالدعم 
ال��ذي يحظى به التعليم واملعلم والطالب 

بشكل لم يسبق له مثيل.
وأشار السهلي خالل املؤمتر الصحافي 
الذي أقامته جمعية املعلمني حول فعاليات 

مهرجانها السنوي »شكراً معلمي« إلى أن 
هناك 4 جهات داعمة للمهرجان في إطار 
هدفنا املشترك بتعزيز مكانة املعلم في 
املجتمع والوصول بها إلى أعلى املراتب 

العليا على املستويني احمللي والعاملي.
كشفت رئيس اللجنة العليا ملهرجان 
»ش��ك��راً معلمي« فاطمة الزيد عن رغبة 
اجلمعية في الوصول إلى العاملية عن طريق 
موسوعة غينيس التي سيدخلها املهرجان 
بنصب تذكارني قوامه مليون و25 ألف 
قلم رصاص يشيده طلبة مدارس الكويت 

من مرحلة ري��اض األطفال إل��ى املرحلة 
الثانوية حتت رعاية وزي��رة التربية د. 
موضي احلمود ضمن الرعاية الشاملة 

لسمو أمير البالد للمهرجان.
وبينت الزيد أن مهرجان »شكراً معلمي« 
سيتم على مدى 3 أيام، األول تكرمي سمو 
األمير للكوكبة املتميزة من املعلمني من 
دفعة 1987 في ما سيكون اليوم الثاني 
لفعالية النصب التذكاري، مشيرة إلى 
إقامة فعالية اخلتام للمهرجان في يومه 
الثالث حتت عنوان »معلم وأفتخر« السيما 

أنها ستتم مبشاركة ممثلني ع��ن جلنة 
الشؤون التعليمية مبجلس األم��ة ديوان 
اخلدمة املدنية ووزارة التربية وذلك ملعرفة 
هل يستحق املعلم أن نفتخر به في مدارس 
الكويت. وبدوره أكد ممثل الشركة الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالون دعم الشركة 
للمعلم والنهوض مبكانته االجتماعية 
واملهنية، م��ش��دداً على أهمية تشجيعه 
ومعلنا عن تقدمي الشركة لهدية رمزية 
للمعلمني املكرَّمني من طبيعة عمل املؤسسة 

مبثابة تقدير من الشركة للمعلم.
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حلفظ وجتوي���د وتالوة القرآن 
الكرمي بدعم سام ورعاية مباركة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأشار إلى أنه فيما يخص هذه 
اجلائزة التي نحن بصدد افتتاحها 
واإلعالن عنها اليوم، فقد حرصنا 
وبذلنا اجله���د والوقت لتخرج 
بالصورة املشرقة واملشرفة من 
النواحي: من ناحية اإلعداد  كل 
والتنظي���م والتنفيذ، واجلائزة 

تتفرع إلى أربعة فروع:
الكرمي  القرآن  1- فرع حفظ 

كامال مع التجويد.
الق���رآن  2- ف���رع حف���ظ 
الكرمي كامال بالقراءات الس���بع 

املتواترة.
3- فرع التالوة والترتيل.

4- فرع خاص باملؤسسات 
والش���ركات وهو يخص أفضل 
القرآن  مش���روع تقني يخ���دم 

الكرمي.
يق���وم بالتحكيم في كل فرع 
م���ن هذه الفروع علم���اء وقراء 
ذوو اختصاص وكفاءة عالية، 
حرصن���ا عل���ى اختيارهم من 
مختلف بلدان العالم اإلسالمي، 
التصفيات لهذه  هذا ويصاحب 
اجلائزة العديد من األنشطة: من 
محاضرات، ودورات، وورش عمل، 
ومعارض.. وزيارات للعديد من 
معالم الكويت، وغير ذلك، كما أننا 
حرصنا كل احلرص على تهيئة 
كل سبل الراحة واإلكرام للضيوف 
الكويت  الكرام، ضيوف جائزة 

الدولية للقرآن الكرمي.
 وش����كر د.الف����الح صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
بالقرآن  الدائم  على اهتمامه����م 
الكرمي والشكر موصول لعلماء 
أمتنا األفاضل وللوفود املشاركة 
والضيوف الكرام، كما ال يفوتني 
القلبي الصادق  الشكر  أقدم  أن 
جلميع اخوتي في اللجان العاملة 
واملنظمة لهذه اجلائزة وجلميع 
اجلهات والش����ركات املساهمة، 
داعيا اهلل عز وج����ل أن يوفق 
اجلميع ملا فيه اخلير والصالح 
للعباد والبالد وأن يجعل أعمالنا 
خالص����ة لوجهه الك����رمي. وأن 
يكتب السداد والتوفيق جلميع 

املتسابقني.

)لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 
أفال تعقلون( وهو مصدر النور 
والهداية جلميع أفراد اإلنسانية، 
وهو احلصن احلصني من الزلل 
والزيغ والضالل، كما أكد ذلك جل 
في عاله فقال: )إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم( وأتبع هذا التأكيد 
تأكيد من احلبيب املصطفى ژ 
عندما قال في احلديث الصحيح 
»تركت فيكم ما إن متسكتم به لن 
تضلوا بعدي: كتاب اهلل«، لذلك 
أوجب اهلل جل جالله قراءة القرآن 
وفهم���ه وحفظه والعمل مبا فيه 
والدعوة إليه، لتكون حياة البشر 
وفق هدي القرآن الكرمي والسنة 
النبوية املطهرة. بل أن يكون القرآن 
الكرمي ميدان تنافسهم األول )وفي 

ذلك فليتنافس املتنافسون(.
وأضاف الفالح أنه إميانا منا 
بكل ما تقدم م���ن أهمية القرآن 
الكرمي ودوره الكبير في احلياة، 
كان حرصنا ش���ديدا في وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
على غرس ح���ب القرآن الكرمي 
وحب آدابه وقيمه في قلوب أفراد 
املجتمع بكل أطيافه وشرائحه، 

وابتهاجي ان أقف بني أيديكم هذا 
املوقف التاريخي املبارك إلعالن 
افتتاح باك���ورة جائزة الكويت 
الدولية حلفظ وجتويد وتالوة 
القرآن الكرمي والتي تقام حتت 
رعاية كرمية من س���مو أميرنا 
وقائدنا املفدى صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح األحم���د، وإنها 
لتعد صفحة ذهبية جديدة في 
سجل عطاءات سموه حفظه اهلل 
ورعاه ووساما وضاء في جبني 
هذا البلد املعطاء، فأهال بقدومكم، 
بوركتم وبورك ممشاكم، وتبوأمت 

من النعيم أعلى املنازل.
وأشار إلى أننا نسعى من خالل 
هذه اجلائزة إلى حتقيق العديد 
السامية والغايات  من األهداف 
النبيلة ومن أبرزها: تعريف األمة 
اإلس���المية والعربية بالقراءات 
القرآنية وترغيب حفظة كتاب اهلل 
في دراسة علم القراءات وإشاعة 
روح التنافس اإليجابي في حفظ 
القرآن الكرمي والتشجيع على بذل 
مزيد من اجلهد والوقت في احلفظ 
والتالوة. وحتفيز األجيال على 
مختلف مستوياتهم على االلتزام 

وذلك عبر كل الوسائل واألسباب 
املمكن���ة واإلمكانات املتاحة من 
خالل إنشاء اإلدارات واملراقبات 
التي تعنى وتختص بش���ؤون 
الق���رآن الكرمي والت���ي بدورها 
ساهمت في نشر احللقات واملراكز 
القرآنية في كل مناطق الكويت، 
وهيأت كل السبل لكل راغب في 
اإلقبال على كتاب اهلل، حتى غدت 
الكويت خلية نحل قرآنية، وسجل 
إجناز الوزارة حافل في هذا املجال 

وهلل احلمد واملنة.

طموحاتنا لم تتوقف

وتابع د.الفالح أن طموحاتنا 
لم تتوقف في خدمة هذا الكتاب 
العظيم وأهله ضمن إطار دولتنا 
احلبيبة الكوي���ت، بل أردنا أن 
السامية  الرس���الة  نخرج بهذه 
م���ن احمللية إل���ى العاملية، وأن 
نضع بصمة قرآنية للكويت في 
احملافل الدولية، وأن مند جسور 
التعاون في مجال خدمة القرآن، 
واالهتمام به مع أشقائنا في كل 
الدول اإلسالمية. ومن هنا جاءت 
الدولية  الكوي���ت  فكرة جائزة 

بتعاليم الدين وإدراك واجباتهم 
نحو العقيدة اإلسالمية السمحة 
ورعاية حفاظ القرآن الكرمي من 
اجليل الصاعد وحتفزيهم وصوال 
إل���ى زيادة عدده���م وتكرميهم 
أئمة  والعناية بهم، وإبراز دور 
القراءات وعلوم القرآن احملققني 
في هذه الفن���ون وإبراز الوجه 
احلضاري للكويت كراعية للقرآن 
الكرمي على مستوى العالم، وغير 
ذلك من األهداف السامية الكثيرة 
التي نتطلع الى حتقيقها من خالل 
هذه اجلائزة حتى نحقق الرؤية 
والطموح األكبر والغاية العظمى 
وهي: التأكيد على مكانة الكويت 
كدولة رائدة ف���ي خدمة القرآن 
الكرمي وانتقاء املتميزين من أهل 
القرآن الكرمي ورعايتهم واحملافظة 
عليهم واالستفادة من خبراتهم 
في هذا املجال. وقال: ال يفوتني 
في هذا املقام أن أعبر عن عظيم 
االمتنان والتقدير وجزيل الشكر 
والعرفان لصاحب السمو األمير 
ولسمو ولي العهد، حفظهما اهلل 
الدعم والرعاية  ورعاهما، على 
األبوية لهذه اجلائزة وتذليل كل 

السبل إلقامتها، فلهما منا عظيم 
الشكر والعرفان ومن اهلل سبحانه 
جزيل األجر والثواب، والشكر 
موصول لكم يا س���مو الرئيس 
على تشريفكم وحضوركم هذا 
االفتتاح، وجلميع اإلخوة الوزراء 
والسفراء، والضيوف الكرام، سائال 
املولى سبحانه ان يكتب التوفيق 
والنجاح ألبنائنا املتسابقني وأن 
تكون هذه اجلائزة فاحتة خير 

وبركة وقدم سعد على الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا.

وب���دوره قال وكي���ل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
د.عادل الفالح اننا جميعا نؤمن 
بأن القرآن الكرمي كالم اهلل املعجز 
أنزل على نبينا محمد ژ ليكون 
منهاج���ا للن���اس لني���ل احلياة 
الس���عيدة والعزة والكرامة في 
الدنيا واآلخرة.. كما قال سبحانه 

أسامة أبوالسعود
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد أن القرآن 
الكرمي خير م���ن يحمي أجيالنا 
بعد اهلل سبحانه وتعالى ليكونوا 
رجاال لهذا الوطن احلبيب الغالي 
يعملون مبا حفظوا من كتاب اهلل، 
جاء ذلك في كلمة لسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد لوسائل اإلعالم بعد افتتاحه 
الدولية األولى  الكويت  مسابقة 
حلفظ الق���رآن الكرمي وجتويده 
نيابة عن راعي املسابقة صاحب 
الش���يخ صباح  الس���مو األمير 
األحمد، بحضور جمع من الشيوخ 
والوزراء وقيادات وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية و80 مشاركا 

مثلوا 40 دولة إسالمية.
 وأضاف سمو الشيخ ناصر 
احملمد تشرفت باإلنابة عن صاحب 
السمو األمير في افتتاح أنشطة 
مس���ابقة الكويت الكبرى حلفظ 
القرآن الكرمي والتي تأتي في إطار 
سعي الكويت احلثيث لدعم حفظة 
القرآن الكرمي سواء في الكويت أو 
على مستوى دول العالم اإلسالمي 
من خالل اهتم���ام الكويت بهذه 
املسابقة واستضافتها على مدى 
عش���رة أيام مبش���اركة عدد من 
احلفظة على مستوى دول العالم 

اإلسالمي. 
وأشاد سمو الشيخ ناصر احملمد 
بجهود القائمني على املسابقة وعلى 
رأسهم وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وجميع اللجان العاملة 
في إجناح أنشطة املسابقة األولى 

التي تقام على أرض الكويت.

رسالة نطمح لتحقيقها

ومن جانبه قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش���د احلماد إن الرسالة التي 
نطمح لتحقيقها من خالل هذه 
اجلائزة املباركة هي السعي الى 
االرتق���اء ورعاية حفظة القرآن 
الك���رمي والقائمني علي���ه أفرادا 
ومؤسس���ات على مستوى دول 
العالم اإلس���المي حتقيقا لدور 
الكويت كدولة راعية لش���ؤون 

القرآن الكرمي.
وأضاف أنه ملن دواعي سروري 

 الباللي: التجربة اإليمانية لجمعية بشائر الخير
األولى في العالمين العربي واإلسالمي

خالل عقد الجمعية العمومية للجمعية

ڤيديو إلجنازات وأعمال اجلمعية 
والبرامج التي تقدمها للتائبني من 
خالل االنشطة املختلفة مما لفت 
أنظار احلضور ولقي استحسانهم 
بهذه النتائج املذهلة واالجنازات 

الرائدة.
الش���ؤون  أما مندوب وزارة 
احمد مجدي من ادارة اجلمعيات 
واملبرات اخليري���ة، فقد عرض 
التقرير االداري عن أعمال اجلمعية 
وأنش���طتها، ومت التصديق على 

التقرير.
من جانبه، قام أمني صندوق 
جمعية بش���ائر اخلي���ر عصام 
الرفاعي بع���رض التقرير املالي 
واحلساب اخلتامي للجمعية، ومت 
التصديق علي���ه، كما مت اختيار 
مدقق حسابات للجمعية للسنة 
املالية 2010 واملكتب احملاس���بي 

البزيع وشركاه.

للعالم العربي واالسالمي بأسره 
التجربة االميانية، وهذه  جناح 
النتائ���ج التي تخط���ت النتائج 
العاملية، حيث بدأ الصدى يرجع 
الينا م���ن دول عربية وغربية، 

وب���دأت س���فارات دول كب���رى 
تطلب زياراتنا لالطالع على هذه 
التجربة والتي كان آخرها السفارة 
االميركية ودهشتها مما توصلنا 
اليه م���ن اجناز بعدها مت عرض 

كانوا في عداد املوتى، فكانت عناية 
اهلل تعالى متمثلة بتسخير اهلل لنا 
لنكون سببا في إنقاذهم وإعادتهم 

الى احلياة مرة اخرى.
وأضاف الباللي: نقول هنيئا 

ليلى الشافعي
أكد رئيس جمعية بشائر اخلير 
عبداحلمي���د الباللي ان التجربة 
االميانية للبشائر جتربة رائدة 
وهي االولى ف���ي العالم العربي 
واالسالمي، وقال في عقد اجلمعية 
العمومية العادية جلمعية بشائر 
اخلير وبحضور اعضاء اجلمعية 
العمومية كل م���ن نائب رئيس 
اجلمعية سلمان مندني ومسلم 
الفهيد،  الزام���ل، وعبدالوه���اب 
عبداحملسن املعوشرجي وأحمد 
البس���ام ود.ع���ادل اليوس���في، 
العم���ر، وعبدالرزاق  ود.عفاف 
العميري، ورومي الرومي، وخالد 
العيسى وعبداهلل الرحماني، ان 
فك���رة العالج االميان���ي ملدمني 
املخدرات بدأت تتنامى على هذه 
االرض الطيب���ة وأينعت ثمارها 
وأتت أكلها مئ���ات التائبني ممن 

الحمد: احتفال جمعية الصداقة بالعيد الوطني 
يعكس العالقات األخوية بين البلدين

القاهرة � هناء السيد
أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلم���د ان احتف���ال جمعية 
الكويتية   � الصداقة املصرية 
بالعيد الوطني وعيد التحرير 
العالقات  امنا يعكس متي���ز 
االخوي���ة بني الكويت ومصر 

على مستوى الشعبني.
وهنأ احلمد املشاركني في 
االحتفالية التي نظمتها جمعية 
الصداقة مبناسبة العيد الوطني 
وعيد التحرير، كما هنأ الشعب 
املصري بسالمة الرئيس محمد 
حسني مبارك وتعافيه عقب 

العملية اجلراحية التي أجراها أخيرا.
وأش���ار الى ان جمعية الصداقة دأبت منذ 
تأسيسها على االحتفال بهذه املناسبة العزيزة 
على كل كويتي، االمر الذي يعكس مدى الترابط 
بني الشعبني، مشيرا الى ان مثل هذه املناسبات 
تتيح الفرصة اللقاء الضوء على مناطق مضيئة 
م���ن تاريخ العالق���ات االخوية ب���ني الكويت 
ومصر وواقع ه���ذه العالقات املتنامية في كل 

املجاالت.

وذكر ان اجلمعية لها نظير 
في الكويت تسهم بدورها في 
تعزي���ز العالق���ات من خالل 
الثقافية  العديد من االنشطة 
واالجتماعية املشتركة، مؤكدا 
اهمية الدور الذي تضطلع به 
مثل هذه اجلمعيات كتعبير 
مخلص وصادق عن الروابط 
الوثيقة بني البلدين على كل 

املستويات.
من جانبه، أكد رئيس جمعية 
الكويتية   � الصداقة املصرية 
اللواء عبدالرحم����ن زاهر ان 
اجلمعية منذ تأسيسها عام 1991 
حترص على مشاركة الكويت في احتفاالتها، معربا 
عن امله في ان تشهد الكويت عيدها املقبل مبزيد 
من االس����تقرار والرخاء حتت القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
ومن جهة اخرى، يفتتح سفيرنا األحد املقبل 
مهرج���ان »أيام كويتية ف���ي مصر« في مدينة 
األقصر خالل الفترة من 14 وحتى 20 اجلاري 
حتت رعاية محافظ األقصر د.سمير فرج بدعم 

ورعاية املجلس األعلى لآلثار.

يفتتح مهرجان »أيام كويتية في مصر« األحد المقبل

د.رشيد احلمد

|   كتب غانم السليماني   |

أع���ل���ن���ت م����دي����رة م����رك����ز ال���ك���وي���ت 
السعد  سميرة  ال��دك��ت��ورة  للتوحد 
ع�����ن ان�����ط�����اق م�������اراث�������ون ال���ت���وح���د 
الخامس عشر للمشي يوم السبت 
امل���ق���ب���ل 6 م������ارس ال�����ج�����اري وال�����ذي 
ي��ق��ام ت��ح��ت رع��اي��ة وح��ض��ور وزي��ر 
ال��ن��ف��ط وزي���ر االع����ام ال��ش��ي��خ أحمد 

العبدالله.
وق����ال����ت ال���س���ع���د خ������ال امل���ؤت���م���ر 
ال���ص���ح���اف���ي ال������ذي ع���ق���د ف����ي امل���رك���ز 
بيوم  السنوي  االحتفال  بمناسبة 
ال���ت���وح���د ال���ع���امل���ي ال�������ذي ي���ص���ادف 
2 اب��ري��ل امل��ق��ب��ل ان »ه����ذا امل���اراث���ون 
جمعية  ممثلي  ب��ح��ض��ور  س��ي��ك��ون 
التوحد،  وم��رك��ز  الكويتية  التوحد 
وف����ري����ق ري����ت����ش، وال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ش���ب���اب وال����ري����اض����ة وم��ج��م��وع��ة 
الى  مشيرة  الوطنية«،  الصناعات 
ان امل�����اراث�����ون س��ي��ن��ط��ل��ق م����ن ام����ام 
الطائرة  ال��ى ماعب  الكويت  اب��راج 

في مجمع سوق شرق.
االش���ه���ر  »ان  ال���س���ع���د  واض����اف����ت 
الرسمي  االفتتاح  ستشهد  املقبلة 

ملركز الكويت للتوحد«.
ادارة  م����دي����ر  أك�������د  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 
العامة  الهيئة  ف��ي  والنشر  االع���ام 
العيد  ت��وف��ي��ق  وال��ري��اض��ة  للشباب 
ف��ي  ج�����ه�����دا  ت�����أل�����و  ال  »ال����ه����ي����ئ����ة  ان 
دع���م ج��م��ي��ع ال��ن��ش��اط��ات وال��ب��رام��ج 
ال����ري����اض����ي����ة ال����ت����ي م�����ن ش���أن���ه���ا ان 

تساهم في تعميم الصحة والفائدة 
على جميع فئات املجتمع«.

وذك����ر ال��ع��ي��د ان���ه ت���م تخصيص 
مختلف  يشمل  ناديا  لتكون  ارض 
االنشطة الرياضية التي تخدم فئة 
مبينا  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
ان ه��ذه االرض تم تحديد موقعها 

من البلدية في منطقة الجهراء.
فريق  ممثلة  اك���دت  جهتها،  م��ن 
ريتش الدكتورة فاطمة ابراهيم ان 
العام  ل��ه��ذا  ل��ل��م��اراث��ون  »التحضير 
شهد نقلة نوعية من خال مشاركة 
امل���ت���ط���وع���ن وامل���ت���ط���وع���ات ب������ادارة 
فريق ريتش في التنظيم واالعداد«، 
مشيرة الى ان الفريق يضم عددا من 
املتطوعن من االطباء الذين شكلوا 
فريقا تطوعيا لخدمة املجتمع في 

االعمال االنسانية واملجتمعية.

ومن ناحيته، قال ممثل مجموعة 
شاكر  اي��ه��اب  الوطنية  الصناعات 
ان امل��ج��م��وع��ة ت��ح��رص ع��ل��ى اهمية 
امل�����ش�����ارك�����ة ب����االح����ت����ف����ال����ي����ات ال���ت���ي 
ي��ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز ال���ك���وي���ت ل��ل��ت��وح��د 
دعما لاهداف السامية التي يسعى 
تربوي  برنامج  لتأمن  لتحقيقها 
دق���ي���ق مل���واج���ه���ة ال��س��ل��وك��ي��ات ل��دى 
الجهود  مثمنا  ال��ت��وح��دي،  ال��ط��ف��ل 
الكبيرة التي يقدمها املركز لخدمة 

ابنائنا واسرهم.
م�������ن ن����اح����ي����ت����ه����ا، ق������ال������ت ع���ض���و 
ع��روب  ل��ل��م��اراث��ون  املنظمة  اللجنة 
ب��ورح��م��ة ان��ه »س��ي��ق��ام على هامش 
امل�����اراث�����ون ال���ع���دي���د م���ن امل��س��اب��ق��ات 
الجاذبة للجمهور املشارك، مؤكدة 
املشاركة مفتوحة لجميع فئات  ان 

املجتمع وشرائحه املختلفة.
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السعد: ماراثون التوحد للمشي
ينطلق 6 الجاري من أمام أبراج الكويت

املتحدثون في املؤتمر الصحافي

الهاجري: »السراج املنير« في »سعد العبدالله«
استعد الستقبال الطلبة املسجلني  

ف��ي مدينة سعد  املنير  ال��س��راج  أعلن مشرف مركز 
ال���ع���ب���دال���ل���ه ف�����اح ض���اح���ي ال����ه����اج����ري ع����ن اس���ت���ع���داد 
امل����رك����ز الس���ت���ق���ب���ال ال��ط��ل��ب��ة امل��س��ج��ل��ن ل����دي����ه، م��ش��ي��را 
ال��ب��رن��ام��ج امل��ع��د م��ن قبل امل��رك��ز للطلبة الذين  ال��ى أن 
فعالة  ع��ن��اص��ر  ي��ك��ون��وا  أن  ي��س��ت��ه��دف  تسجيلهم  ت���م 
ال��ت��رب��وي��ة والشرعية  ال��ب��رام��ج  ف��ي املجتمع م��ن خ��ال 

والترفيهية.
الهاجري في تصريح للصحافين »حرصنا  وقال 
ان تكون برامجنا للفصل الجديد متنوعة في جميع 
او ترويحية، باالضافة  الجوانب سواء كانت روحية 
الى توثيق عاقة الطالب بكتاب الله عز وجل«، مشيرًا 
ال��ى ان��ه تم وض��ع خطة رح��ات اسبوعية للطلبة الى 

االماكن الترفيهية.
ت��م تسجيلهم في  ال��ذي��ن  وأض���اف ان »ع���دد الطلبة 
املركز وصل زهاء 300 طالب في املرحلتن االبتدائي 
ت��ت��وال��ى بعد  التسجيل  وم��ازال��ت طلبات  وامل��ت��وس��ط، 

انتهاء عطلة العيد الوطني وعيد التحرير«.
وزاد أن املركز على اتم االستعداد الستقبال الطلبة، 
ح��ي��ث ت���م ت��وف��ي��ر ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات امل���رك���ز ل��ي��ق��دم كل 
ال��ط��ل��ب��ة، ب��ه��دف غ���رس املفاهيم  م��ا هومفيد ألب��ن��ائ��ن��ا 
وال��ق��ي��م وامل��ث��ل واآلداب ال��ع��ام��ة امل��س��ت��م��دة م��ن ث��واب��ت 
أم��ت��ن��ا اإلس���ام���ي���ة، وم��ن��ه��ج��ه��ا ال���رب���ان���ي م���ن ال��ك��ت��اب 
الظواهر  الهوية اإلسامية وملعالجة  والسنة لتعزيز 

والسلوكيات الطارئة على مجتمعنا«.

»لتكن املناسبة العطرة فرصة ملولد الحب والتآخي بني املسلمني«

الديباجي: ليس باألناشيد والقصائد فحسب
نحيي ذكرى مولد رسول السالم ونور الهداية

العاملية  للهيئة  ال��ع��ام  االم���ن  دع��ا 
ل����ل����ف����ق����ه االس��������ام��������ي وك������ي������ل االم����������ام 
ال���س���ي���س���ت���ان���ي ف�����ي ال����ك����وي����ت ال��س��ي��د 
اب��وال��ق��اس��م ال��دي��ب��اج��ي امل��س��ل��م��ن في 
ش��ت��ى ب��ق��اع االرض إل���ى ات��ب��اع اوام���ر 
وسلم  عليه  ال��ل��ه  صلى  محمد  النبي 
واج���ت���ن���اب ن���واه���ي���ه، وع�����دم االك��ت��ف��اء 
بإلقاء القصائد واالناشيد في ذكرى 

مولده العطرة.
وقال الديباجي في بيان صحافي 
ام����س: تحتفل االم����ة االس��ام��ي��ة ه��ذه 
تشحذ  التي  املباركة  بالذكرى  االي��ام 
ال��ن��ف��وس وت��س��م��و ب���االخ���اق وت��ه��ذب 
ال���ط���ب���اع... ذك����رى م��ول��د س��ي��د االول���ن 
واآلخ���ري���ن خ��ات��م االن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ن 
االس���ام سيدنا محمد صلى  رس���ول 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل�����ه وس���ل���م، ال�����ذي بعثه 
جمعاء  للبشرية  نبراسا  تعالى  الله 
وه��دى للناس وق��دوة حسنة لاولن 
واآلخ����ري����ن، اذ ي��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى في 
م��ح��ك��م ال���ت���ن���زي���ل »ل���ق���د ك�����ان ل���ك���م ف��ي 
رس��������ول ال����ل����ه اس��������وة ح����س����ن����ة«، ف��م��ن 

ال����ح����ق����وق ال����واق����ع����ة ع���ل���ى ك�����ل م��س��ل��م 
بعد ح��ق��وق رب ال��ع��امل��ن ح��ق رسوله 
الكريم، ومل��ا ال وه��و سبب ما نعيشه 
من هداية وف��اح وتقى وعلم وطاعة 
ال��ل��ه، واخرجنا م��ن ال��ظ��ام إل��ى النور 
وانتشلنا من الغي إلى الرشد وجسد 
لنا في قوله وفعله وسلوكه ما امرنا 

الله به.
واض������اف: ع��ل��ي��ن��ا ان ن��س��ت��غ��ل ه��ذه 
املناسبة في شحذ العزائم وتذكيرنا 
من الغفات واال تكون مقتصرة على 
ال���ق���اء ال��ق��ص��ائ��د واالن���اش���ي���د ال��دي��ن��ي��ة 
وذكر مناقبه (ص) فقط فهو اعظم من 
ذلك، بل تكون باتباع اوامره واجتناب 
ن���واه���ي���ه ف��ك��ل م���ا ام���رن���ا ب���ه يجعلنا 
مرتبطن بالله تعالى وتعاليم ديننا 
ف��ي جميع اوق��ات��ن��ا وف��ي ك��ل ج��زء من 
فالصاة مثا متوزعة على  حياتنا، 
والحج  والزكاة  اليوم، والصوم  م��دار 
وال��ص��دق��ات تجعلنا دائ��م��ا ف��ي حالة 
عبادة وتواصل مع الله عز وجل من 
وقت استيقاظنا وحتى ساعة نومنا 

ف��ه��ك��ذا ي��ج��ب ان ت��ك��ون ح��ي��اة املسلم 
م���ش���ح���ون���ة ب���ال���ع���ب���ادات وال����ط����اع����ات، 
ف��ع��ب��ادة ال��ل��ه ل��م ت��رت��ب��ط ب��وق��ت معن 
بانقضائها،  تنتهي  م��ا  م��ن��اس��ب��ة  او 
ف���ات���ب���اع االم�����ر واالن���ت���ه���اء ع���ن امل��ن��ك��ر 
واج�����ب ع��ل��ى ك���ل م��س��ل��م ف���ي ك���ل وق��ت 

وزم����ان ول��ي��س��ت ط��ق��وس��ا ن��ؤدي��ه��ا في 
وقت ما ونقضي غيرها في وقت آخر، 
وب���ع���د م�����رور ه����ذه امل��ن��اس��ب��ات ن��ع��ود 
للتقصير في واجبات ديننا ونتنصل 
فليس هكذا يؤتى حق  اتباع  كل  من 
رس��ول الله صلى الله عليه وسلم بل 
الرسول  بمعرفة  ال��رس��ول  ح��ق  يؤتى 
رسول  ومعرفة شخص  معرفته  حق 
املتسامحة  امل��س��امل��ة  شخصيته  ال��ل��ه، 
ف��ه��و ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م عندما 
اج���ب���ر ع��ل��ى ت����رك م��ك��ة ت��ح��م��ل ال���ف���راق 
على  ال��دم��وع  وج���رت  بكل صعوباته 
خده الشريف وقال »ياوطني ال اريد 
ان اغ����ادرك ب��ل اج��ب��رون��ي ع��ل��ى ذل���ك«، 
م��ا تحقق فمن هنا نتعلم حب  وه��و 
ال��وط��ن وال��ح��ف��اظ عليه ث��م ع��اد اليها 
ف��ات��ح��ا وم��ن��ت��ص��را ون����ادى ف��ي جيش 
قاتلهم  م��ن  اال  ي��ق��ات��ل��وا  اال  امل��س��ل��م��ن 
وع��ف��ا ع��ن اه��ل مكة جميعا وم��ن هنا 
نتعلم مسامحة من اساء الينا وعند 
هجرته من مكة إلى املدينة آخى بن 
املهاجرين واالنصار ومن هنا نتعلم 

ال���ت���آخ���ي ب��ي��ن��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ك��م��س��ل��م��ن 
الفتنة  ننبذ  وان  صفوفنا  وت��وح��ي��د 

الطائفية والصراع املذهبي.
واخ��ت��ت��م ال��دي��ب��اج��ي ق��ائ��ا: »ب��ه��ذه 
امل��ن��اس��ب��ة ات���ق���دم ب��ال��ش��ك��ر إل���ى جميع 
امل��س��ل��م��ن ف��ع��ن��دم��ا ن���ش���رت ال���رس���وم 
امل���س���ي���ئ���ة ل����رس����ول����ن����ا ال����ك����ري����م رأي����ن����ا 
واعانهم  املسلمن  جميع  انتفاضة 
رفضهم التام ملثل هذه االفعال وذابت 
ال��ف��روق��ات واالخ��ت��اف��ات ال��ت��ي بينهم 
واظ����ه����روا ف��ق��ط وح���دت���ه���م وغ��ي��رت��ه��م 
ع��ل��ى دي��ن��ه��م وع���ل���ى رس���ول���ه���م صلى 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م وف���ي ذك����رى م��ول��ده 
الشريف يجب ان ننتهز تلك الفرصة 
يجمع  بيننا  مشتركا  قاسما  لتكون 
خافاتنا  جميع  ن���ودع  حتى  شملنا 
وان ت��ك��ون ذك���رى ه��ذه ال����والدة سببا 
مل��ول��د ج��دي��د للحب وامل����ودة واالخ���وة 
لنا جميعا كمسلمن وان نتحد اكثر 
ف��أك��ث��ر وب���ق���ل���وب ص��اف��ي��ة ل���وج���ه ال��ل��ه 
ت��ع��ال��ى، ن��ن��ب��ذ خ��اف��ات��ن��ا ون��ت��ف��ك��ر في 

وحدة ديننا ووحدة وطننا.

أبوالقاسم الديباجي

»األوقاف« و»اإلبداع« أنجزتا برنامجا
لصقل املهارات اإلدارية ملوظفي الوزارة

اع��ل��ن م��راق��ب ال��ت��دري��ب ب�����وزارة االوق�����اف وال���ش���ؤون االس��ام��ي��ة عبدالله 
ال����وزارة التدريبي العملي على امل��ه��ارات االداري���ة  ان��ت��ه��اء ب��رن��ام��ج  ش��اه��ن 
بنجاح كبير، تجلى في تحسن مهارات االداري��ن في ال��وزارة إلى االفضل 
ملواكبة التطورات االدارية الحديثة والعمل على تطبيقها وتفعيلها، منوها 

ان البرنامج اقيم بالتعاون مع شركة االنجاز واالبداع.
واوض��ح شاهن ان البرنامج احتوى على عناصر تدريبية عدة عملية 
وفعالة وكان لها بالغ االثر في تطور الناحية االدارية للموظفن ومنها تعلم 
كيفية فن تنظيم الوقت وفن االتصال وطرقه واساليبه في املجال االداري 
بالشكل الصحيح، حتى ال تتم اي اعاقة للعمل وانجاز خطة العمل بالشكل 
االمثل، مشيرا إلى ان البرنامج اشتمل على قواعد التحفيز واثرها في اقبال 
امل��وظ��ف على العمل وتعليم املشاركن ط��رق االب���داع واالب��ت��ك��ار السيما ان 
االبداع والتفكير السليم يساعدان على سرعة انجاز املهام العملية بالشكل 
الصحيح والوصول إلى دائرة الحل املناسب للمشكات التي تواجه طبيعة 
سير العمل، مبينا ان وزارة االوقاف حريصة على تنمية مهارات موظفيها 
والعاملن فيها وتضع في سياستها االستراتيجية اهمية النهوض بقطاع 

العاملن في جميع جوانبه العملية والحياتية.
واالب���داع منى  االن��ج��از  االدارة لشركة  قالت رئيس مجلس  م��ن جهتها، 
عبداملحسن ثنيان الغانم ان التعاون مع وزارة االوقاف جاء من اجل االرتقاء 
وتحسن مهارات العاملن، حيث ان البرنامج عالج مشكلة تواجه الجميع 
في فترات حياتهم، وبن لهم ماهية ادارة اولويات العمل التخاذ القرارات 
الصحيحة وتوظيف ذلك في اكتشاف اساليب جديدة لبناء العاقات عن 
طريق مهارات اجتماعية سلوكية ومساعدة العاملن على التركيز اكثر بما 

يمتلكونه من موارد وامكانات.

الكندري: اللجان املنظمة للجائزة الدولية
لحفظ القرآن ... أنهت ترتيباتها

| كتب عبداهلل راشد |

م��راق��ب حلقات تحفيظ  أع��ل��ن 
ال���ق���رآن ال��ك��ري��م ن��اص��ر ال��ك��ن��دري 
ع�������ن ان�����ت�����ه�����اء ج����م����ي����ع ال����ل����ج����ان 
املنظمة لجائزة الكويت الدولية 
م��ن جميع  الكريم  ال��ق��رآن  لحفظ 
ال���ت���رت���ي���ب���ات األول�����ي�����ة ل��ل��ج��ائ��زة 
والتي ستقام في الكويت بتاريخ 
ال�����ج�����اري، وت��س��ت��م��ر  10 م������ارس 
حتى 21 من الشهر نفسه، مشيرا 
إل���ى أن��ه��ا ب��ان��ت��ظ��ار ه���ذا ال��ح��دث 
الضخم لكي تكمل ما لديها من 
م���ه���ام ح��ت��ى ي���خ���رج ه����ذا ال��ح��ف��ل 

الكبير في صورة مشرفة 

»الثقافة اإلسالمية« اختتمت مجلس سماع وقراءة كتاب »مشكاة املصابيح للخطيب التبريزي«

الصالح: »األوقاف« حريصة
على املنهجية الوسطية واالعتدال

| كتب عبداهلل راشد |

األوق������اف  وزارة  وك���ي���ل  ش�����دد 
وال�����ش�����ؤون اإلس���ام���ي���ة امل��س��اع��د 
وال��ث��ق��اف��ة  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 
اإلسامية ندبا إبراهيم الصالح 
ع���ل���ى رع����اي����ة ال������������وزارة، الس��ي��م��ا 
إدارة الثقافة االسامية ملنهجية 
ال��وس��ط��ي��ة واالع����ت����دال، م��ن خ��ال 
والدعوية  الفكرية  الثقافة  تبني 
ال��ت��أص��ي��ل��ي��ة ال���ت���ي ت���رس���م رؤي����ة 
أخ��اق��ي��ة وق��ي��م��ة واع���ي���ة، مشيرا 
إل������ى ض��������رورة إب��������راز م����ا ل��ل��ع��م��ل 
الدعوي من ثقل معرفي من الفكر 
القادر  السديد  والنظر  الصائب، 
واكتساب  األخ���اق  تهذيب  على 
ملكاتها، وتوثيق الصلة ما بن 
امل��س��ل��م وت��ع��ال��ي��م دي��ن��ه الحنيف 
في سماحة واعتدال تطيب املرء 
روحًا وبدنًا وتكمله دنيا ودينا.

للصالح  كلمة  ذل��ك عقب  ج��اء 
ف����ي ح���ف���ل خ���ت���ام م��ج��ل��س س��م��اع 
وق��راءة كتاب »مشكاة املصابيح 
للخطيب التبريزي« على ضيفي 
اإلس��ام��ي��ة مسند  ال��ث��ق��اف��ة  إدارة 
الحق  ال��ع��ام��ة عبد  امل��ك��رم��ة  مكة 
ال��ه��اش��م��ي، ومسند  ال��وك��ي��ل  عبد 
ال��ه��ن��د ال��دك��ت��ور محمد أن��ص��اري 
األع����ظ����م����ي، وال���������ذي ن���ظ���م ت��ح��ت 
رع������اي������ة ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س م��ج��ل��س 
الوزراء للشؤون القانونية، وزير 
ال��ع��دل وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون 
اإلس�����ام�����ي�����ة امل����س����ت����ش����ار راش������د 

الحماد.
وم�������ن ج����ان����ب����ه أش���������ار م����راق����ب 
ف���ي اإلدارة  ال��ت��وع��ي��ة اإلس��ام��ي��ة 
ف�����اح ال��ع��ج��م��ي إل�����ى أن ت��ن��ظ��ي��م 
يأتي حرصًا  املجالس  ه��ذه  مثل 

وت���أك���ي���دًا ع��ل��ى أه��م��ي��ة االرت���ب���اط 
ما بن املسلم وسنة نبيه صلى 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م ك��م��ص��در مهم 
اإلسامي،  التشريع  مصادر  من 
 يكمل ما لدى 

ً
كونها نبعًا أصيا

املسلم من أخاقيات وقيم تزكية 
ورع�����اي�����ة، وال�������ذي ب�������دوره ي��ع��م��ق 
ال�����ص�����ات ال����روح����ي����ة وامل�����خ�����زون 

الصلة  ويزيد  والقيمي  ال��روح��ي 
الله  ونبيه صلى  املسلم  ب��ن  م��ا 

 ودراسة.
ً
عليه وسلم تمثيا

ودع���������ا ال����ع����ج����م����ي ال���ج���م���ه���ور 
ملتابعة كافة انشطتها وبرامجها 
الثقافية من خال زيارة موقعها 
ال��رس��م��ي ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت: 

.www.islam.gov.kw\thaqafa

الصالح وضيف االدارة

جانب من الحضور

ناصر الكندري

»يهدف إلى إبراز دور الكيميائي الكويتي وأنه مثل أقرانه في العالم«

النجار: مؤتمر »الكيمياء والصناعة« 
سيقدم من خالل مشاركيه كل ما هو جديد ومفيد 

| كتب فراس نايف |

قال رئيس الجمعية الكيميائية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، ون��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل����ؤت����م����ر »ال���ك���ي���م���ي���اء 
العزيز  عبد  ال��دك��ت��ور  والصناعة« 
»امل��ؤت��م��رال��ذي سيعقد  ان  ال��ن��ج��ار 
ف��ي ال��ك��وي��ت خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 9-7 
م��ارس ال��ج��اري، سيقدم م��ن خال 
مشاركيه كل ما هو جديد ومفيد 
وتطبيقاتها  الكيمياء  م��ج��ال  ف��ي 

في الصناعة والحياة«.
ج�����������اء ذل�����������ك خ�����������ال امل�����ؤت�����م�����ر 
الجمعية  الذي نظمته  الصحافي 
ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي���ة م���س���اء 
ف�����ن�����دق ج��ي  ف������ي  أم��������س  م������ن  أول 
رئيس  بحضور  م��اري��وت،  دبليو 
الجمعية الكيميائية الدكتور عبد 
ال��ع��زي��ز ال��ن��ج��ار، ورئ��ي��س اللجنة 
حيدر  الدكتور  للمؤتمر  املنظمة 

بهبهاني.
وأض�������اف ال���دك���ت���ور ال���ن���ج���ار أن 
»ف��ك��رة إق��ام��ة املؤتمر ج��اءت رغبة 
م����ن ال��ج��م��ع��ي��ة ف����ي أن ي���ك���ون ل��ه��ا 
مؤتمر كيميائي يعقد في الكويت 
ال����ب����اد  دور  إلب����������راز  س���ن���ت���ن  ك�����ل 
وامل���ؤس���س���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة 
الكيمياء  م��ج��ال  ف���ي  امل��ت��خ��ص��ص��ة 
أهمية  على  مؤكدا  وتطبيقاتها«، 
إب���راز ال���دور الكبير ال��ذي تقوم به 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
امل��ح��ل��ي واإلقليمي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
وال������ع������امل������ي، وال�����دل�����ي�����ل ع����ل����ى ذل����ك 

مشاركة االتحاد الدولي للكيمياء 
ال���ب���ح���ت���ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وح���ض���ور 
رئ��ي��س��ت��ه واع���ت���ب���ار م��ؤت��م��رن��ا ه��ذا 
ك����أح����د األن����ش����ط����ة ال����ت����ي ي��دع��م��ه��ا 
االت���ح���اد، م��ض��ي��ف��ا أن���ه ت���م تشكيل 
ع������دد م�����ن ال����ل����ج����ان ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة 
للمؤتمر ومنها اللجنة التنفيذية 
وتترأسها الدكتورة فايزة الخرافي، 
وال����ل����ج����ن����ة ال���ع���ل���م���ي���ة وت���ت���رأس���ه���ا 
الدكتورة نورية العوضي واللجنة 
الدكتور حيدر  املنظمة ويترأسها 

بهبهاني.
وب���������ن ال������دك������ت������ور ال�����ن�����ج�����ار أن 
»املؤتمر الذي سيقام تحت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ن��اص��ر امل��ح��م��د، ي��ه��دف إل����ى إب����راز 
دور الكيميائي في الكويت والذي 

ي��م��ل��ك إم���ك���ان���ات ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة 
تجعله مثل أقرانه في العالم.

»نتوقع  النجار  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
م��ن خ��ال إق��ام��ة امل��ؤت��م��ر استفادة 
واكتساب  وفنيا  علميا  املشاركن 
الخبرة واملعرفة، كما نتوقع تفهم 
به  تقوم  ملا  الجميع  وثقة  وتقدير 
الجمعية الكيميائية الكويتية في 
التنمية والتطوير ما سيساهم في 
األف��راد  العاقة مع  تعزيز وتقوية 
واملؤسسات على املستوى املحلي 

واإلقليمي والعاملي«.
م���ن ج��ان��ب��ه اك���د رئ��ي��س اللجنة 
حيدر  ال��دك��ت��ور  للمؤتمر  املنظمة 
ب��ه��ب��ه��ان��ي أن����ه س��ي��ش��ارك ف���ي ه��ذا 
امل���ؤت���م���ر ال���ع���ل���م���ي ال���ع���امل���ي ن��خ��ب��ة 
م��ن العلماء وال����رواد ال��ب��ارزي��ن في 

مختلف  يمثلون  الكيمياء،  مجال 
الخليجي،  ال��ت��ع��اون  مجلس  دول 
وال��دول العربية واالوروبية، الفتا 
الى أن هذا املؤتمر يعتبر األول من 
ن��وع��ه ع��ل��ى م��س��ت��وى دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقال الدكتور بهبهاني ان »من 
ب���ن األه������داف ال��ت��ي ي��س��ع��ى إل��ي��ه��ا 
هذا املؤتمر العمل على إبراز الدور 
الكيميائي في الكويت والذي يملك 
تجعله  وبحثية  علمية  إم��ك��ان��ات 
العالم«، مشيرا  كمثياته في دول 
إل���ى م��ش��ارك��ة م��ا ي��ق��ارب ال���� (150) 
وأكثر  الكويت  خ��ارج  م��ن  مشاركا 
من (100) مشارك من داخل الكويت 

من جهات علمية وأكاديمية.
وأشار إلى أن عدد األوراق التي 

سيتم تداولها في املؤتمر تصل إلى 
م��ا ي��ق��ارب 35 ورق���ة علمية نظرية 
و85 ملصقا علميا وسيتم اختيار 
أفضل بحث في املؤتمر وتحدد له 
جائزة من خال فعاليات املؤتمر، 
م��وض��ح��ا أن���ه س��ي��ق��ام ع��ل��ى هامش 
الكيمياء  ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  امل��ؤت��م��ر 
والصناعة على مدى يومن، وفي 
ن��ق��اش بن  9 م���ارس ستقام حلقة 
ال���ش���رك���ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
والصناعة، حول  الكيمياء  ولجنة 
مدى استفادة الشركات من خبرات 
ال���ل���ج���ن���ة، ب����االض����اف����ة ال������ى ع���رض 
امل���ن���ت���ج���ات واالب������ح������اث ال���خ���اص���ة 
بالشركات ومدى االلتزام بوسائل 
السامة املخبرية، وفي 10 مارس 
س����ي����ع����ق����د االج������ت������م������اع ال����س����ن����وي 
ل���ل���ج���ن���ة ال����ك����ي����م����ي����اء وال����ص����ن����اع����ة 
البحتة  للكيمياء  العاملي  لاتحاد 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وه����ي ل��ج��ن��ة ق��ائ��م��ة 
ب���االت���ح���اد ت��أس��س��ت م��ن��ذ ت��أس��س 
وس������وف   ،1915 س����ن����ة  االت�������ح�������اد 
ي��ت��ن��اول أف��ك��ار االح��ت��ف��ال السنوي 
 ،2011 ل���ل���ع���ام  ال���ك���ي���م���ي���اء  ل��ل��ج��ن��ة 
بلجنة  الخاصة  املشاريع  وت��ط��ور 
ال��ك��ي��م��ي��اء وال���ص���ن���اع���ة ك��م��ش��روع 

السامة البيئية.
واخ����ت����ت����م ال����دك����ت����ور ب��ه��ب��ه��ان��ي 
ب���ال���ش���ك���ر ل���س���م���و رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال�����������وزراء ال���ش���ي���خ ن����اص����ر امل��ح��م��د 
منه  املؤتمر حرصا  رعاية  لقبوله 
ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل ال���ج���وان���ب ال��ع��ل��م��ي��ة 

واملؤتمرات العلمية التخصصية.

النجار وبهبهاني في املؤتمر الصحافي  )تصوير زكريا عطية(

• بهبهاني: الجمعية 
الكيميائية أعدت 
الترتيبات الالزمة 
لتدشني املؤتمر 

في 7 الجاري  

النقي: االحتفال باألعياد 
ي مشروع وطني

ّ
بتبن

أك���دت محامية ال��دول��ة ف��ي ال��ف��ت��وى وال��ت��ش��ري��ع ن��ج��اء ال��ن��ق��ي على 
ض���رورة تغيير ص���ورة االح��ت��ف��االت ب��االع��ي��اد الوطنية، م��ن ان تكون 
مجرد اغان واناشيد وشعارات الى طرح مشروع وطني نعمل جمعيا 

من اجله وننادي به ونجتمع عليه. 
جاء ذلك خال محاضرة القتها املحامية نجاء النقي في مدرسة 
بالعيد  احتفاال  نظمت  التي  الصباحية  ف��ي  بنات  املتوسطة  زب��ي��دة 
الكويتي  اي��ام تحت رعاية الجيش  التحرير استمر 3  الوطني وعيد 
التعليمية طلق  االح��م��دي  ال��ج��وي، ومدير منطقة  الساح  ممثا في 

الهيم.
ال��ى املساهمة في ه��ذا املشروع الوطني من  ودع��ت النقي الجميع 
العام،  النفع  وجمعيات  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  الدولة،  وزارات 
واملثقفن واالكاديمين، مشددة على ان الوحدة الوطنية هي بالدرجة 
االولى سلوكيات واخاقيات وتصرفات البد ان نسلكها في حياتنا 

نجالء النقياليومية.
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