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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
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من كلمات سمو أمير البالد

ال�سيخ

 

حفظه اهلل 

علينا تالوة القراآن  وتدبر معانيه والتب�شر مبا يحويه من  اإر�شادات

 ودالالت فهو منهج عمل ومنارة نهتدي به �شراطًا فـي  الـحياة م�شتقيمًا .

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�شتظل بهدي  القراآن واأن ن�شرت�شد مبا فـي اآياته من حث على العمل النافع والعلم الوا�شع 

والت�شامح والتاآلف والرتاحم بني اأبناء الوطن   الواحد لنكون   كما اأراد ربنا »عباد اهلل اإخوانا« .
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�سمو ال�سيخ

اأمري دولة الكويت

 راعي اجلائزة
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�سمو ال�سيخ

ويل عهد دولة الكويت



88
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 الباب األول

 إدارة الجـائـزة
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة العليا - د.عادل عبد اهلل الفالح )وكيل وزارة االوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية(

- نائب رئي�س اللجنة - �شعد احمد �شالح الحجي )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد ل�شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية ندبا(

أعضاء اللجنة: 
- م.فريد ا�شد عمادي )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد لل�شوؤون االدارية والمالية( 

- خالد يو�شف �شالح بوغيث )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد للتخطيط والتطوير(

- احمد محمد عبداهلل الطويل )مدير ادارة �شوؤون القراآن الكريم(

- نا�شر اأحمد عبد الرحيم الكندري )مراقب حلقات ومراكز تحفيظ القراآن الكريم(   

- د.وليد محمد عبد اهلل العلي )م�شت�شار اللجنة العليا الفني(

- عبد العزيز فا�شل العنزي )رئي�س اللجنة الفنية(  

اختصاصات اللجنة العليا:
تقوم اللجنة على االأخ�س بما يلي:

هي الجهة العليا الم�شرفة على اأعمال الجائزة واإقرار �شيا�شاتها 

وخططها وبرامجها التنفيذية والعمل على تحقيق اأهدافها وذلك 

فـي نطاق ال�شيا�شات العامة والنظم والقواعد المتبعة فـي وزارة 

االأوقاف وال�شئون االإ�شالمية. 

ال�شيا�شة  مع  تتنا�شب  التي  العمل  وبرامج  الخطط  اإقرار   -1

العامة للجائزة. 

نطاق  �شمن  تدخل  التي  العامة  االأن�شطة  على  الموافقة   -2

مجاالت عمل الجائزة. 

المحلية  االأ�شعدة  جميع  على  الجائزة  باأهداف  التعريف   -3

والدولية واالإقليمية. 

الدائمة  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�شكيل   -4

والموؤقتة مع تحديد اخت�شا�شاتها تبعًا الحتياجات اأعمال 

الجائزة. 

5- اإقرار نظم العمل الداخلية للجائزة وكافة النظم التف�شيلية 

الخا�شة بالجائزة. 

6- اعتماد الميزانية المالية الالزمة للجائزة �شنويًا. 

7- الموافقة على التقارير المالية الدورية للجائزة. 

8- ر�شم ال�شيا�شة العامة الأن�شطة الجائزة. 

9- اعتماد فئات الجوائز والقيمة المالية لها. 

10- و�شع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة 

ودرا�شة ما قد ي�شادف التنفيذ من م�شكالت وعقبات واتخاذ 

ما يلزم ب�شاأنها.

11- االإ�شراف على المطبوعات االإعالمية للجائزة. 

12- اعتماد اأ�شماء الفائزين بالجائزة.
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الدكتور 

 عادل عبد اهلل الفالح

رئي�س اللجنة العليا 

ال�شيد 

م/ فريد اأ�شد عمادي

ع�شو اللجنة العليا

الدكتور 

د.وليد حممد عبد اهلل العلي

ع�شو اللجنة العليا

ال�شيد 

خالد يو�شف �شالح بوغيث

ع�شو اللجنة العليا

ال�شيد 

نا�شر اأحمد عبد الرحيم الكندري

ع�شو ومقرر اللجنة العليا

ال�شيد 

�شعد احمد �شالح احلجي

نائب رئي�س اللجنة العليا

ال�شيد

اأحمد حممد عبداهلل الطويل

ع�شو اللجنة العليا

الدكتور 

عبدالعزيز فا�شل العنزي

ع�شو اللجنة العليا
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ال�شيد 

خالد حممد املطريات

ممثل وزارة اخلارجية

ال�شيد 

عادل عطاهلل العنزي

ممثل وزارة االإعالم )التلفزيون(

املقدم 

�شالح حمد ال�شهيل

ممثل وزارة الداخلية

ال�شيد 

اأحمد حممد عبداهلل الطويل

نائب رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد 

عبد الرحمن الكندري

رئي�س جلنة النظم االألية

ال�شيد 

علي مال اهلل ا�شماعيل

رئي�س جلنة ال�شيوف

ال�شيد 

يعقوب حممد االحمد

رئي�س جلنة احلفل

ال�شيد 

�شمري عبدالرحيم الغريب

ممثل وزارة االإعالم )االإذاعة(

ال�شيد 

�شعد احمد �شالح احلجي

رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد 

وليد حمد الف�شلي

رئي�س اللجنة االإدارية

ال�شيد 

بدر رجيب معيوف

رئي�س جلنة �شوؤون املت�شابقني

ال�شيد 

في�شل عبداهلل ال�شاملي

رئي�س اللجنة املالية

ال�شيد 

نا�شر اأحمد الكندري

ع�شو ومقر

اللجنة العليا والتنفيذية

ال�شيد 

عبداللطيف علي الكندري

رئي�س جلنة الربامج واالأن�شطة

ال�شيد 

مو�شى مناحي العنزي

رئي�س جلنة املعر�س

ال�شيد 

�شعود فالح احلجرف

ممثل الديوان االأمريي

ال�شيد 

عادل اأحمد احل�شا�س

ممثل وزارة الداخلية 

ال�شيد 

مناحي املطريي

رئي�س جلنة العالقات العامة

ال�شيد 

عبد العزيز فا�شل العنزي

رئي�س اللجنة العلمية

ال�شيد 

اقبال جا�شم اخللفان

ممثل وزارة املالية
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة التنفيذية - �شعد احمد �شالح الحجي )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد ل�شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية(

- نائب رئي�س اللجنة التنفيذية - احمد محمد عبداهلل الطويل )مدير ادارة �شئون القراآن الكريم(

أعضاء اللجنة: 
- نا�شر اأحمد عبد الرحيم الكندري )مقرر اللجنة العليا والتنفيذية( - في�شل عبد اهلل ال�شالمي )رئي�س لجنة ال�شوؤون المالية(

- عبداللطيف علي الكندري )رئي�س لجنة البرامج واالأن�شطة(- عبد الرحمن الكندري  )رئي�س لجنة النظم االلية(

-  مناحي المطيري ) رئي�س لجنة العالقات العامة(  - مو�شى مناحي العنزي )رئي�س لجنة المعر�س( 

-  وليد حمد الف�شلي )رئي�س اللجنة االإدارية(- بدر رجب المعيوف ) رئي�س لجنة �شوؤون المت�شابقين(

- يعقوب محمد االأحمد )رئي�س لجنة ال�شوؤون االإعالمية وحفل االفتتاح والختام(- علي مال اهلل ا�شماعيل ) رئي�س لجنة ال�شيوف(

- عميد / عادل احمد الح�شا�س )ممثل عن وزارة الداخلية(- �شعود فالح الحجرف )ممثل عن الديوان االميري(

- اقبال جا�شم الخلفان )ممثل عن وزارة المالية(- �شمير عبدالرحيم الغريب )ممثل عن وزارة االعالم/االذاعة(

- عبد العزيز فا�شل العنزي ) رئي�س اللجنة العلمية(- خالد محمد المطيرات )ممثل وزارة الخارجية(

- المقدم �شالح حمد ال�شهيل ) ممثل وزارة الداخلية(-عادل عطاهلل العنزي ) ممثل وزارة االعالم / التلفزيون(

اختصاصات اللجنة التنفيذية:
كل  اتخاذ  على  العمل  اخت�شا�شاته  نطاق  فـي  يدخل 

بنظمها  وااللتزام  الجائزة  برامج  تنفيذ  �شاأنه  من  ما 

وقواعدها واأخ�شها ما يلي:

واقتراح  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�شكيل   -1

المكافاآت المالية لها.

2- االإ�شراف على اأعمال اللجان ومتابعة اأدائها. 

3- و�شع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة. 

4- اإعداد التقديرات المالية الالزمة للجائزة. 

5- اإعداد بيانات عن الدول المر�شحة للم�شاركة واإر�شال الدعوات 

اإليها للم�شاركة. 

6- مراجعة المر�شحين للتاأكد من ا�شتيفاء ال�شروط وا�شتبعاد كل 

من يفتقد هذه ال�شروط. 

وتحديد  المت�شابقين  بترتيب  الخا�شة  االإجراءات  اتخاذ   -7

مواعيد االختبارات. 

8- تذليل ما قد ي�شادف العمل من عقبات. 

اأ�شماء  اإعالن  بمنا�شبة  تقام  التي  لالحتفاالت  الترتيب   -9

الفائزين وتكريمهم. 

10- متابعة اأعمال الدعاية واالإعالن عن الجائزة. 

العمل  ونظم  للجائزة  واالإداري  التنظيمي  الهيكل  اقتراح   -11

الداخلية. 

12- اإعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع م�شتوى االأداء. 

قد  ما  ومعالجة  بالجائزة  العمل  ورقابة  وتوجيه  متابعة   -13

ي�شادفه من م�شكالت.

14- تنفيذ الخطة االإعالمية للجائزة. 

15- التن�شيق والمتابعة مع مختلف لجان الجائزة. 

16- ال�شرف من الميزانية المعتمدة للجائزة .

17- اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة لتوفير احتياجات الجائزة 

من المواد واالأعمال. 

الجائزة  حفل  موعد  واإقرار  الجائزة  حفل  خطة  اعتماد   -18

ومقره. 

19- اإعالن اأ�شماء الفائزين بالجائزة بعد اعتمادهم من اللجنة 

العليا للجائزة. 

20- اعتماد محا�شر لجان الجائزة وتو�شياتها.

وهي الم�شوؤول العام عن الجائزة وتمار�س اخت�شا�شاتها تحت 

اإ�شراف رئي�س اللجنة العليا، ويدخل في نطاق اخت�شا�شها العمل 

وااللتزام  الجائزة  برامج  تنفيذ  �شاأنه  من  ما  كل  اتخاذ  على 

بنظمها وقواعدها.
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هيكل لجنة التحكيم:
رئي�س اللجنة - عبد العزيز فا�شل العنزي  - )الكويت(

أعضاء اللجنة:
- با�شم حمد ال�شيد ) المملكة العربية ال�شعودية ( - ايمن احمد ال�شعيد ) م�شر ( 

- عبدالهادي لعقاب ) الجزائر(- عبداهلل عبد العزيز العمري   )مملكة البحرين ( 

- حافظ عثمان �شاهين    )تركيا (

لجنة التحكيم الفرع الرابع »المشروع التقني«:
- رئي�س اللجنة - �شعد احمد �شالح الحجي  

- نائب رئي�س اللجنة - خالد يو�شف بوغيث  

أعضاء اللجنة:
- احمد محمد الطويل               - يو�شف محمد الفرحان

- احمد محمد الخالدي     - يعقوب محمد االأحمد )ع�شو ومقرر(

إختصاصات لجنة التحكيم:
تخت�س لجنة التحكيم بما يلي:

1- الم�شاركة في اإعداد وتطوير المعايير العلمية والفنية الالزمة للتر�شيح للجائزة.

2- و�شع وتطوير المعايير العلمية والفنية للتحكيم.

3- تطوير معايير التقييم والتحكيم واإجراءاتها ونماذجها بالتن�شيق مع اللجنة المخت�شة.

4- اإعداد تعليمات التر�شيح والتقييم لكل دورة وفقًا للم�شتجدات والمتغيرات.

5- اإ�شدار القرارات الخا�شة بنتائج تحكيم الم�شابقة ورفعها للجنة االخت�شا�س.

اأو  المر�شحين  اأ�شماء  االإعالن عن  الجائزة  اأع�شاء لجان تحكيم  �شرية، وال يحق الأي من  التحكيم  6- تكون مداوالت لجنة 

الفائزين، وال تعد نتائج التحكيم ر�شمية ما لم تعتمد من رئي�س اللجنة العليا.

7- ت�شدر اللجنة قراراتها بموافقة اأغلبية االأع�شاء، وفي حال عدم االتفاق على نتيجة محددة يرفع االأمر اإلى رئي�س اللجنة 

العليا لتقرير ما يلزم.
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الدكتور

امين احمد ال�شعيد

 جمهورية م�شر العربية

ال�شيد 

يعقوب حممد االحمد

ع�شو ومقرر

جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد 

احمد مهنا اخلالدي

ع�شو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد 

يو�شف حممد الفرحان

ع�شو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد 

عبداهلل عبدالعزيز العمري

مملكة البحرين

ال�شيد 

با�شم حمد ال�شيد

اململكة العربية ال�شعودية

ال�شيد 

احمد حممد الطويل

ع�شو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد

 عبد الهادي لعقاب

 جمهورية اجلزائر

ال�شيد 

خالد يو�شف بوغيث

 نائب رئي�س جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد

حافظ عثمان �شاهني

تركيا

ال�شيد 

�شعد احمد �شالح احلجي

رئي�س جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد 

عبد العزيز العنزي

دولة الكويت

رئي�س جلنة ال�شوؤون العلمية 

والتحكيم
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة االإعالمية - يعقوب محمد االأحمد

- نائب رئي�س اللجنة االإعالمية - �شالح ح�شين ال�شليطين

أعضاء اللجنة: 
- محمد ه�شام المبارك- عثمان احمد الكندري

- مهدي عبد ال�شتار- هاني محمد الماحي

 - محمد الثويني العدواني- عبدالحميد محمد الربيعي

- ربيح محمد �شموط- عامر اأحمد عامر

- ج�شاب عذاب الفليج- محمد جا�شم ال�شليبي

- ح�شين علي بوزبر- �سعود محمد العروج

- زهير ابراهيم العبادي- خالد هليل الفرحان

- محمد نزية م�شطفى �شحادة- بهاء ابراهيم عبد الغفار

 اختصاصات اللجنة اإلعالمية:
اأخبارها  اإي�شال  بهدف  ور�شائل  و�شائل  من  للجائزة  االإعالمية  بالنواحي  يتعلق  ما  بكل  االإعالمية  ال�شوؤون  لجنة  تخت�س 

للجمهور، وت�شمل االأعمال االآتية:

1- اإعداد ون�شر المواد ال�شحفية الخا�شة بالجائزة يوميًا وتزويد ال�شحف بها. 

2- الترتيب الإقامة الموؤتمر ال�شحفي الذي يعقد في بداية عمل الجائزة. 

3- ن�شر معلومات الجائزة على �شفحات موقع الجائزة على �شبكة االإنترنت. 

4- ن�شر فعاليات الجائزة اليومية. 

5- اإ�شدار ن�شرة �شحفية يومية عن ن�شاطات الجائزة وفعالياتها �شاملة الأخبار المت�شابقين. 

6- التن�شيق مع تلفزيون دولة الكويت والف�شائيات لتغطية الجائزة وفعالياتها وبث ر�شائل يومية عنها. 

7- اإعداد التغطيات االإعالمية عن الجائزة والفعاليات الم�شاحبة وت�شمل مختلف و�شائل االإعالم الم�شموع والمقروء والمرئي.

8- اإعداد وتنفيذ المطبوعات المختلفة والخا�شة بالجائزة كاملة.

9- متابعة احتياجات الجائزة من الدروع وال�شهادات والهدايا.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة االإعالمية - يعقوب محمد االأحمد

- نائب رئي�س اللجنة االإعالمية - �شالح ح�شين ال�شليطين

أعضاء اللجنة: 
- محمد ه�شام المبارك- عثمان احمد الكندري

- مهدي عبد ال�شتار- هاني محمد الماحي

 - محمد الثويني العدواني- عبدالحميد محمد الربيعي

- ربيح محمد �شموط- عامر اأحمد عامر

- ج�شاب عذاب الفليج- محمد جا�شم ال�شليبي

- ح�شين علي بوزبر- �سعود محمد العروج

- زهير ابراهيم العبادي- خالد هليل الفرحان

- محمد نزية م�شطفى �شحادة- بهاء ابراهيم عبد الغفار

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - عبدالعزيز فا�شل مطر العنزي                  

أعضاء اللجنة: 
- احمد �شمير عبد ال�شالم- في�شل عبا�س الر�شيدي

- خالد نا�شر العنزي- محمد غريب الفودري

- تركي محمد الن�شر- محمد علي البدري

- حمدي محمد عبدالر�شيد

اختصاصات لجنة الشؤون العلمية والفنية:

اأعمال  بدعم  تخت�س  اإدارية  لجنة  هي 

لجان التحكيم والتن�شيق فيما بينها وتلبية 

مختلف احتياجاتها ب�شكل عام.

1- اإعداد وتطوير المعايير العلمية والفنية الالزمة للتر�شيح 

للجائزة.

الفئات  بح�شب  بالجائزة  الخا�شة  االأ�شئلة  منهج  و�شع   -2

وتو�شيف اأطرها العامة.

3- و�شع واعتماد اآلية اختيار االأ�شئلة.

4- الم�شاركة فـي اقتراح المعايير واالأ�ش�س المالئمة للتحكيم.

5- الم�شاركة فـي و�شع الخطط والبرامج والجداول الزمنية 

عقبات  من  التنفيذ  ي�شادف  قد  ما  ودرا�شة  للجائزة، 

واقتراح ما يلزم ب�شاأنه.

المحكمين  اختيار  وقواعد  اأ�ش�س  و�شع  فـي  الم�شاركة   -6

للجائزة.

العلمية  المعايير  وتحديد  الرئي�شة  العنا�شر  و�شع   -7

والفنية للجائزة. 

فـي  الم�شتخدمة  التقويم  نماذج  ت�شميم  فـي  الم�شاركة   -8

لجان االختبار بح�شب م�شتويات الحفظ بكل فئة من فئات 

الجائزة.

9- تر�شيح اأ�شماء المحكمين ح�شب فروع الجائزة.

م�شتوى  تقييم  ونماذج  التر�شيح  نماذج  وتطوير  ت�شميم   -10

الم�شاركين.

11- اإعداد �شروط التر�شيح بح�شب الفئات وفروع الجائزة.

12- الم�شاركة في اإعداد المادة العلمية للور�س والمحا�شرات 

لجنة  مع  بالتن�شيق  المحا�شرين  وتر�شيح  اختيار  وفي 

االأن�شطة.

العاملة  التحكيم  لجان  بين  فيما  الدائم  التن�شيق   -13

بالجائزة.

14- تقديم الدعم الالزم للم�شاهمة في اإنجاح اأعمال التحكيم.

االأجهزة  من  التحكيم  لجان  احتياجات  كافة  توفير   -15

والمواد.

16- متابعة انتظام عمليات التحكيم وح�شور وغياب االأع�شاء.

اأع�شاء وروؤ�شاء لجان  اإلى  الجائزة  اإدارة  17- تبليغ تعليمات 

التحكيم.

18- ا�شتالم النتائج النهائية وت�شليمها اإلى جهة االخت�شا�س 

بالجائزة.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة في�شل عبد اهلل ال�شالمي

أعضاء اللجنة: 
- مطلق فهيد الراجحي- عبداهلل ح�شر

- بدر نا�شر الفرحان- طالل عواد الظفيري

- م�شطفى علي عثمان- �سيد محمد �سيد

- في�شل مطلق المر�شاد- محمود �شيد محمد م�شطفى

- عبير معرفي- اقبال الخلفان

- ريم العليوي- حنان الحداد

- �شالح الديحاني- محمد الدالل 

- عبدالرزاق عمران- منال ال�شطي

اختصاصات اللجنة المالية:
1- اإعداد ميزانية متكاملة عن الم�شروفات المتوقعة للجائزة.

2- اإ�شدار �شيكات للفائزين في الجائزة.

3- الم�شاركة �شمن بقية اللجان في مرافقة وتوديع الوفود.

4- اإعداد التقرير النهائي عن الجائزة بالتعاون مع اللجان.

5- توفير الهدايا والجوائز لل�شيوف الم�شاركين.

6- متابعة كافة االأمور المالية وتوثيقها.

المالية  والنظم  القواعد  وفق  �شرفها  ومتابعة  بالجائزة  الخا�شة  وال�شلف  النثريات  توفير   -7

المعمول بها فـي الوزارة.

8- و�شع نظام مالي محدد ي�شهل عملية ت�شيير االأمور الخا�شة بالجائزة.

9- ح�شر احتياجات اللجان الفرعية وتوفيرها وفق الميزانية المعتمدة.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - بدر رجب معيوف

أعضاء اللجنة: 
- عبد العزيز عيد العتيبي- اأحمد عبدالرا�شي عبدالاله- خالد عما�س العتيبي

- �شلطان خ�شر العنزي- بدر عبد الهادي العازمي- في�شل مبارك العازمي

- علي ح�شين المو�شوي- عبد العزيز نا�شر البديوي- م�شعل �شعود العنزي

- نا�شر هادي العجمي- خالد �شالم منادي- محمد جمال محمد ال�شيد

- ثامر جاعد المطيري- خالد وا�شل المطيري- �شالح �شلطان ال�شليمان

- حمد احمد النعماني- عبد ال�شميع عبد البديع عبد الواحد- معاذ عبد الرحمن الكندري

- عبداهلل �شعيد المطيري- م�شاري مبارك العازمي

اختصاصات لجنة شؤون المتسابقين:
تخت�س لجنة �شوؤون المت�شابقين بكل ما يتعلق ب�شوؤون المت�شابقين الم�شاركين في الجائزة من مختلف الدول االإ�شالمية، وتلبية 

وتوفير احتياجاتهم، واالإ�شراف على االأن�شطة والفعاليات الخا�شة بهم ويوكل للجنة على وجه الخ�شو�س تنفيذ المهام التالية:

1- متابعة االأو�شاع المعي�شية للمت�شابقين والتاأكد من مالئمة ظروف الم�شكن وجودة الماأكل والم�شرب وتوفير كافة االحتياجات 

المتعلقة بهذا الجانب المت�شابقين.

2- العمل على تهيئة كافة اأ�شباب الراحة واالأمان للمت�شابقين طوال فترة اإقامتهم.

3- االإ�شراف على االأن�شطة والبرامج والزيارات الميدانية الخا�شة بالمت�شابقين والم�شاركة في تنفيذها.

4- تلبية احتياجات المت�شابقين من اأجهزة االت�شاالت وغيرها، وتزويدهم بحاجتهم من المواد اأو الكتب اأو المراجع ذات العالقة 

بالجائزة.

5- متابعة انجاز االإجراءات الخا�شة باإقامة المت�شابقين وو�شولهم ومغادرتهم وحل الم�شكالت التي ت�شادفهم بالتعاون والتن�شيق 

مع اللجان والجهات المخت�شة.

6- الم�شاركة فـي اإعداد وتنظيم حفل االفتتاح والختام.

7- تنظيم وترتيب المت�شابقين ومتابعة م�شاركتهم اأثناء انعقاد الت�شفيات.
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 هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة - مو�شى مناحي عايد العنزي

- نائب رئي�س اللجنة - عبدالعزيز م�شطفى اأمان

أعضاء اللجنة: 
- �شليمان �شاير ال�شمري- عبدالرحمن مجبل المطيري

- مبارك خلف �شاحي- �شعود فهد عبداهلل حمد

- جا�شم محمد معراج- فريد عبدالرحيم علي

- عبداهلل �شعود عايد- ع�شام محمد عبدالفتاح 

- علي �شالح الح�شن- عزت عزمي فوؤاد

- �شامي عبدالرحمن الب�شيري

اختصاصات لجنة المعرض:
تخت�س هذه اللجنة بتنفيذ كافة االأعمال المتعلقة بتنظيم المعر�س المقام على هام�س الجائزة وي�شمل ذلك االأعمال 

التالية:

1- و�شع الت�شورات الخا�شة بتنظيم المعر�س واأق�شامه وعر�شها على اللجنة التنفيذية لالعتماد.

2- اإعداد التح�شيرات والترتيبات الالزمة الإقامة المعر�س.

3- توفير االحتياجات واأماكن اإقامة المعر�س.

4- دعوة الجهات المر�شحة للم�شاركة في المعر�س.

5- و�شع تخطيط الأجنحة المعر�س واآلية توزيع المعرو�شات.

6- التن�شيق مع اللجان المخت�شة الإعداد التغطيات االإعالمية للمعر�س.

7- ترتيب زيارات الوفود وال�شيوف للمعر�س.
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هيكل اللجنة:
- رئي�س لجنة  النظم االآلية - عبد الرحمن الكندري

أعضاء اللجنة: 
- مبت�شم احمد راجح- يو�شف عبداهلل الجالهمة

- المغيث جاني با�شا- خالد طالب زاده

- محمد معروف زكي- خالد ال�شيد باز عبدربه

- عبد الرحمن عبد الحميد الب�شيوني- محمد ثامر مهدي الف�شل 

- و�شام زياد ق�شوع

اختصاصات لجنة النظم اآللية:
1- اإعداد وتوفير النظم االآلية لعملية التحكيم.

2- تجهيز لجان التحكيم بالمعدات واالأجهزة االآلية التي تمكنهم من عملية التحكيم االإلكترونية.

3- اقتراح وتوفير االآلية المتطورة الإدارة الجائزة.

4- تدريب لجان التحكيم على النظم المخ�ش�شة لعملية التحكيم.

5- اإن�شاء موقع اإلكتروني خا�س بالجائزة.

6- تطوير وتحديث النظم االآلية المخ�ش�شة لعملية التحكيم وغيرها من العمليات.

7- الم�شاهمة فـي و�شع ال�شروط والمعايير الخا�شة بفرع جائزة )اأف�شل م�شروع تقني( يخدم القراآن الكريم.

8- الم�شاركة فـي لجنة التحكيم الخا�شة بفرع جائزة )اأف�شل م�شروع تقني( يخدم القراآن الكريم.
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تمهيد

ل�شنوات خلت كان اأمر تنظيم جائزة دولية للقراآن الكرمي يف دولة الكويت حلمًا يراود القلوب وخاطرًا يخالج النفو�س 

وفكرة جتول يف االأذهان. وكانت اأوىل اخلطوات املباركة يف �شبيل حتقيق هذا احللم الكبري اأن �شعت اإدارة �شوؤون القراآن 

الكرمي نحو امل�شاركة الفاعلة يف العديد من امل�شابقات الدولية، واحلر�س لتح�شد مراكز متقدمة يف هذه املحافل القراآنية 

الهامة.

وقد واكب تلك الفرتة اأن اأقيمت يف داخل البالد العديد من امل�شابقات النوعية العامة واخلا�شة للقراآن الكرمي اإىل اأن 

ليعلن عن ميالد م�شروع جديد وبادرة  التجربة داخليا وخارجيا  الفكرة وا�شتوى عود  املنا�شبة ون�شجت  اللحظة  حانت 

نوعية يف خدمة كتاب اهلل فكانت جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته.

اجلابر  االأحمد  �شباح   / ال�شيخ  املفدى  البالد  اأمري  �شمو  مبادرة  جاءت  املنزلة  و�شمو  الهدف  وعظيم  امل�شمون  ول�شرف 

ال�شباح .....حفظه اهلل ورعاه برعاية كرمية واهتمام فريد وح�شور يقت�شيه املقام ت�شريفا وتكرميا حلملة كتاب اهلل 

واهتماما ودعما مل�شاريع خدمة القراآن الكرمي و�شبل ن�شره وتكري�س قيمه.

خال�شة  اأيديكم  بني  ت�شع  اأن  االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  بوزارة  الكرمي  القراآن  �شوؤون  اإدارة  ي�شر  التقرير  هذا  ويف 

عن  وافية  معلومات  التقرير  هذا  يقدم  اأن  اآملني  الكرمي،  للقراآن  الدولية  اجلائزة  واإقامة  تنظيم  يف  االأوىل  جتربتها 

مالحظاتكم  تلقي  االإدارة  وي�شر  هذا  فيها.  الدولية  وامل�شاركة  وتنظيمها،  اإدارتها  واأ�شلوب  رعايتها  وم�شتوى  اجلائزة 

ومقرتحاتكم الرامية اإىل تطوير اجلائزة خالل الدورات القادمة مب�شيئة اهلل تعاىل.
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الرؤية
التاأكيد على مكانة دولة الكويت كدولة رائدة في خدمة القراآن الكريم وانتقاء المتميزين من اأهل القراآن الكريم ورعايتهم 

والمحافظة عليهم  واال�شتفادة من خبراتهم في هذا المجال.

الرسالة
ال�شعي اإلى االرتقاء ورعاية َحَفَظة القراآن الكريم والقائمين عليه اأفرادًا وموؤ�ش�شات على م�شتوى دول العالم تحقيقا لدور الكويت 

كدولة  راعية ل�شوؤون القراآن الكريم.

األهداف  
تعريف االأمة االإ�شالمية والعربية بالقراءات القراآنية، وترغيب حفظة كتاب اهلل فـي درا�شة علم القراءات.

 اإ�شاعة روح التناف�س االإيجابي فـي حفظ القراآن الكريم والت�شجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت فـي الحفظ . 1

والتالوة.

تحفيز االأجيال على مختلف م�شتوياتهم لاللتزام بتعاليــم الدين واإدراك واجباتهــــم نحـــو العقيدة االإ�شالميـــة . 2

ال�شمحــــة.

 رعاية حفاظ القراآن الكريم من الجيل ال�شاعد وتحفيزهم و�شوال اإلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم. . 3

العالـــم . 4 فـي  للقراءات  المجيدين  بالقــراء  والتعريف  القراآن،  وعلوم  المحققين  القراءات  اأئمة  دور  اإبراز   

والــعربي. االإ�شالمــي 

 اإبراز الوجه الح�شاري لدولة الكويت كراعية للقراآن الكريم على م�شتوى العالم.. 5

 تكريم ال�شخ�شيات البارزة المعنوية واالعتبارية والمراكز والمعاهد التي تقوم على خدمة القراآن الكريم على . 6

العالم. م�شتوى 

 تر�شيخ القيم االإ�شالمية من المنظور القراآني من خالل فعاليات الجائزة وال�شعي لجذب وا�شتقطاب �شباب االأمة . 7

نحو كتاب   اهلل تعالى وا�شت�شعار علو قيمه و�شمو معانيه.
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لكل من شارك بالدعم والرعاية إلنجاح جائزة الكويت الدولية 

اأ�شرة جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد  تتقدم  

اإىل  واالحرتام  التقدير  معاين  واأعذب  واالمتنان  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى  تالوته 

االأخوة واالأخوات الذين ابتغوا االأجر عند ربهم ولبوا نداء وطنيتهم و�شاهموا 

بجهود خمل�شة يف �شبيل اإجناح فعاليات اجلائزة لهذا العام فا�شتحقوا منا جزيل 

ال�شكر وعظيم االمتنان.

وال�شكر مو�شول اإىل كافة اجلهات الر�شمية، والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 

ونخ�س بال�شكر كل من:
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وزارة الداخلية  

الديوان الأمريي

وزارة االعالم

قناة اإثراء الف�شائيةتلفزيون الكويت

اإذاعة القراآن الكرمي 

بدولة الكويت

جممع امللك فهد لطباعة 

امل�شحف ال�شريف 

وزارة ال�شحة  
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 الباب الثاني

التعريف بالجــائــزة



3030



31

شروط االشتراك في الجائزة 

امل�شاركة للذكور فقط . . 1

اأن ال يكون املت�شابق من م�شاهري القراء فـي العامل االإ�شالمي . . 2

يجب على كل م�شارك ارتداء الزي الر�شمي لبلده. . 3

اأن يكون امل�شارك حاماًل جلن�شية البلد التي ميثلها . . 4

يحق للبلد امل�شارك امل�شاركة الثانية  بحد اأق�شى عدد )2( مت�شابقني ب�شرط اأن تكون امل�شاركة الرئي�شية . 5

فـي امل�شابقة فـي فرع حفظ القراآن الكرمي كاماًل . وتكون امل�شاركة  الثانية باالختيار فـي اأحد الفرعني 

الثاين والثالث . 

ال يحق للمت�شابق امل�شاركة فـي اأكرث من فرع من اأفرع امل�شابقة . . 6

ال يجوز للم�شارك اأن يغري فرع امل�شابقة الذي مت اختياره فـي ا�شتمارة الرت�شيح اإىل فرع اآخر .. 7

حال . 8 وفـي   ، الفرع  فـي  امل�شاركة  �شروط  م�شتوفيًا  متمكنًا  امل�شابقة  فروع  من  فرع  الأي  املر�شح  يكون  اأن 

تر�شيح من هو دون امل�شتوى املطلوب يحرم من امل�شاركة فـي امل�شابقة ملدة �شنتني متتاليتني . 

ت�شت�شيف امل�شابقة مرافقًا واحدًا فقط مع املت�شابقني اإذا كان اأحد املت�شابقني بحاجة اإىل مرافق كان . 9

)كفيفًا اأو معاقًا(مثال. 

ال يجوز للمت�شابق االعتذار عن امل�شاركة فـي امل�شابقة اإذا و�شل اإىل دولة الكويت . . 10

ت�شرف جوائز امل�شابقة للمراكز الثالثة االأوىل فـي الفرعني الثاين والرابع كما ت�شرف جوائز امل�شابقة . 11

للمراكز اخلم�شة االأوىل فـي الفرعني االأول والثالث. 

ال يحق ملن �شارك فـي اأي فرع من فروع امل�شابقة امل�شاركة بهذا الفرع مرة اأخرى . . 12

تتكفل امل�شابقة بتذاكر ال�شفر ذهابًا واإيابًا للمت�شابقني و�شيافتهم فقط .  . 13
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فروع الجائزة 

الفرع األول : حفظ القرآن الكريم كامال 
الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع 

الفرع الثالث : التالوة والترتيل 
الفرع الرابع : أفضل مشروع تقنى لخدمة القرآن الكريم

شـــــروط خاصــــة بالفـــرع األول)حـفـــظ القــرآن الكـــريـم(: 
1- اأن ل يقل عمر املت�شابق عن 13 �شنة ول يزيد عن 25 �شنة ميالديًا اعتبارًا من بدء امل�شابقة . 

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

3- اأن يكون متقنًا الأحكام التجويد. 

شــــروط خاصــة بالفـــرع الثاني ) حفـــظ القــرآن الكــريم بالقـــراءات العشر (: 
1 - هذا الفرع يخت�س بالقراءات الع�شر من طريق ال�شاطبية والدرة .

2- اأن ال يقل عمر املت�شابق عن 18 �شنة وال يزيد عن 40 �شنة ميالدية اعتبارًا من بدء امل�شابقة. 

3- اأن يكون حافظًا ملنت ال�شاطبية والدرة كاملني ، مع القدرة على اال�شت�شهاد باملتنني اإذا طلب منه ذلك .

4- اأن يكون متقنًا للقراءات الع�شر بطريقة االإفراد . 

شـــــــروط خاصـــة بالفــرع الثــــالــــث)التـــالوة والتـرتـيــل( : 
1-اأن ال يقل عمر املت�شابق عن 13 �شنة وال يزيد 45 �شنة ميالدية من تاريخ بدء امل�شابقة  

2-اأن يكون التناف�س يف مرتبة التحقيق ولي�س الرتتيل اأو التدوير . 

3-اأن يكون التحقيق املطلوب يف امل�شابقة على ما يوافق حتقيق القراء املعروفني كال�شيخ املن�شاوي وعبدالبا�شط وم�شطفى ا�شماعيل وغريهم 

4-اأن يكون ح�شن ال�شوت. 

5-اأن يكون متقنًا الأحكام التجويد. 

شـــروط خاصـــة بالفـرع الرابــع )  أفضــل مشــروع تقـني لخــدمة القـرآن الكـريـم ( : 
1- اأن يكون امل�شروع متعلقًا بالقراآن الكرمي وعلومه .  

2-اأن يكون املنتج فـي مو�شوع امل�شابقة . 

3-اأن يكون املنتج ) موقعًا اإلكرتونيًا اأو تطبيقًا اإلكرتونيًا اأو جهازًا  اإلكرتونيًا ( . 

4-اأن ل يكون املنتج قد فاز فـي اأية م�شابقة . 

5-اأن يدعم املنتج اإحدى اللغات احلية )العربية-االإجنليزية-الفرن�شية-الفار�سية-االأوردو ...غريها( . 

6-اأن يكون املحتوى ال�شرعي )ن�س قراآين اأو غريه( مدقق وموثق من قبل جهة ر�سمية معتمدة.

7-اأن يكون املنتج قد و�شع قيد التطبيق الفعلي اأو قاباًل للتطبيق الفعلي )جاهزية الت�شليم( .
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مكافآت الجائزة

1 ألف دينار كويتي 1 4 إجمالي قيمة المكافآت 

الفرع األول : حفظ القرآن الكريم كاماًل مع تالوته وتجويده

املكافــاأة املركز م

10.000 د.كاالأول 1

9000 د.كالثاين2

8000 د.كالثالث3

7000 د.كالرابع 4

6000 د.كاخلام�س5

40000 )اأربعون األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر

املكافــاأة املركز م

20.000 د.كاالأول 1

15.000 د.كالثاين2

12.000 د.كالثالث3

47000 )�شبعة واأربعون األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الثالث : التالوة والترتيل

املكافــاأة املركز م

5000 د.كاالأول 1

4000 د.كالثاين2

3000 د.كالثالث3

2000 د.كالرابع 4

1000 د.كاخلام�س5

15000 )خم�شة ع�شر األف دينار كويتي(االإجمايل

الفرع الرابع : جائزة أفضل مشروع تقني في خدمة القرآن الكريم

املكافــاأة املركز م

4000 د.كاأف�شل جهـــاز تقـنـي1

4000 د.كاأف�شل تطبيق الكرتوين2

4000 د.كاأف�شل موقـع الكرتوين3

12000 )اثنا ع�شر األف دينار كويتي(االإجمايل
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 المشاركـون
إجمالي عدد المشاركين مائة وثالثة وخمسون متسابق ) ١٥٣ (

)55( حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

)10( حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر 

)46( التالوة والرتتيل

)30( فرع التقني
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حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد

ٌ جٔنط ٕ صاميْ  مالىه

 غْٓاىا

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً إبزأٍه جامع  عبد الزمح

 جٔبْتٕ

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 أصزار احلل حمند حلٔه

 أفغاىضتاٌ

ٌ الهزٓه   حفظ الكزآ

ْ عبد اهلل  ٕ أّل  أنرب عل

 قزغٔشٓا

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 أمحــد أمـــاِ

 مْرٓتاىٔا

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ِ حمند أمحــد   محــش

 الضيغــال

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً جٔنٕ ٕ ب  حمنـد شـاساى

 مالٔشٓـــا

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 إمــزاِ لتــزتــش

٘ ّاهلزصو  البْصي

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 ٍــادٓــاٌ أنبـــــز

 أىدّىٔضٔـــا

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ٌ إٓـــاسٖ  بٔنـــا

 إٓــــزاٌ

ٌ الهزٓه   حفظ الكزآ

ٌ عبد اهلل جعفز  حمند شعبا

 مصـــــز

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

ٕ رشٔـــد  مَٔــْبـ

 اجلـــشائــــز

ٌ الهزٓه  حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً حمند   حافظ حمند عنز ب

 بانضتـــاٌ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 ً ٌ حض ً لْ  مشط الدٓ

 ىٔجريٓـا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 حمنــد تـــْرٖ

 غامبٔــــا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد
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حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد

 حمنـد ىشار ميصـــْر 

 لبيـــــاٌ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 أمحـد بدٓع أمحـد طـُ

 فلضطٔــً

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ٕ مْصلٔار حضني  ْ بهز عل  أب

 اهليـــــد

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

ْ البشري ٌ أب  عبد اهلل املأمْ

 بيغالدٓــش

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 أننل خاٌ أعظه خاٌ

 ٌ  أّسبهضــتا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 سنـزٓاء الشرّالــٕـ

 املغــــزب

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 حمند عبد اهلل آدو إصخام

 الضــْداٌ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ّ علٕـ صلطـاٌ  عنـز

 ً  الٔنـــ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 إٓزما حمند حشمٕ ماتْصني

ٖ دار الضالو  بزّىا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ْ صـٔد بـاِ   با صـادجـ

 الغــابــٌْ

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

ٕ عجناٌ  مالو عدىاٌ صبخ

 األردٌ

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 ٙ ً صعٔد با عٔض ً حضني ب  عنز ب

 ٘  الضعْدٓـ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً حمند ْٓىط   عبد الزمح

 تشـــــاد

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 أمحد عبد اهلل عبد الزمحً

 اإلمـــارات

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ٙ البْصعٔدٖ ً عٔض  إبزأٍه ب

٘ عناٌ  صلطي

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد
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حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد

 عـنز فـارّم جدِ داّد

 الهامٔــزٌّ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً عبد اهلل العْضٕ  عبد الزمح

 البخــزٓـً

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 ٕ ٕ بدر املشَداى  حمند عل

 العـــزام

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

 حــضً جربٓــل عنــز 

 الئجـــز

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 حمند ٓاصز نْلْ

 تزنٔــــا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً رَٓا  بزٍاىْف سنزٓا اب

 رّصٔـــــا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 عبــد الــزسام رؤّف 

 تــْغـــْ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ً عبد الزمحً  صٔـف الدٓ

 جـشر الكنــز

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 حمنـد ّلـٕـ

 مـــالٕـ

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 خالكــْفلطــف اهلل 

 طاجهضتاٌ

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

ٌ ْٓصــف الشعــالٌ  عجنـا

 الهْٓـــت

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 جـاجــْ صلٔــناٌ

 أّغيــــدا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 لكنـــاٌ ْٓىـــــط

 تيشاىٔـــا

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 حمند عشٓش الياصز احلبٔب

 تْىــــط

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 عبد العشٓش عبد اهلل احلنزٖ

 قطـــــز

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد
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حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد

 عبد الزسام عبد اهلل عبدٖ

 الصــْمـــال

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 أمحـد بشٔـز أمحـد

 ٘ ٗ األمزٓهٔ  الْالٓات املتخد

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ٌ إقشــْرا   صفٔـــا

 ٍـــْليــــدا

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

 أثْٔبٔـــا

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

ً إبــــزّ  ميــذر أمٔــ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

ٖ خـــالـد  صيغــار

 صاحل العـاج

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

 مصعــب عكٔـــــل

 بئـــً

ٌ الهزٓه حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ الكزآ

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

ٖ صٔــدّ  نابـْر

 بْرنٔيـا فاصـْ

ٌ الهزٓهحفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد  حفظ الكزآ

ٕ مْصلٔـْ  بضٔـز سّلهفـ

 نْصـْفــا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

ٌ الهزٓه  حفظ الكزآ

 عبداهلل عبداحلنٔد املضعْدٖ

 فزىـــضا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد
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حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر

 درويش ميصور أبو خضري

 فلسطيــً

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 راشـد حسني علي احلنصي

 األردٌ

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 ساليفـو عبد الوٍاب 

 تــوغــو

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 عنــر خمتار حمنود صربي

 الصـومـال

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

ً حمند إبراٍيه   عبد الرمح

 الســوداٌ

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 بسـاو عبد امللك عبد احلنيد

 الينـــً

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 أبو بكر داود صاحل إبراٍيه 

 تشــــاد

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 عبد اهلل حمند الطاٍر

 توىـــس

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 حمند كنسله حمند إبراٍيه 

 الكامـيـروٌ

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات

 ٌ  عنــر يوسـف الشعــال

 الكويـــت

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر قــراءات
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التــــالوة والترتيـــــل

التالوة والرتتيل

 داوود حمند عبد اهلل 

 جيبـوتي

التالوة والرتتيل تـــالوة

 حمند عبد اهلل وديــــة

 موريتاىيــا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 آيـة اهلل أمحـد شـورى

 أىدوىيضيـــا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 تهـارلي محــشة

 اجلـشائــز

التالوة والرتتيل تـــالوة

ً قادر سماٌ ٌ ب  قاري شاٍد سما

 بانضتـــاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة

 عيايت اهلل عبد اخلليل 

 أفغاىضــتاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة

 أمحــد تزمـــذي

 ماليــشيــا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 محيـد رضـا عباصــي

 إيــزاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة

 صـديل عنـز عبد اهلل 

 ىيجيــزيا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 عنــز بــارو

 غامبـــيا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 رمحاىــوف خورشيـــد

 قـزغيــشيا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 رصــول أليتــش

 البوصية واهلزصو

التالوة والرتتيل تـــالوة

التالوة والرتتيل تـــالوة

 ماٍز حمند عبد الييب فزماوي

 مصـــــــز

التالوة والرتتيل تـــالوة

ٌ الديـــو  يوصـف مــزوا

 لبيــــاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة
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التــــالوة والترتيـــــل

التالوة والرتتيل

ً نيجي  باصط حمي الدي

 اهليـــــــد

التالوة والرتتيل تـــالوة

 عبد الهزيـه بــو دقيـــل

 املغــــزب

التالوة والرتتيل تـــالوة

 عبد العشيش حضني علي خلف

 اإلمــــارات

التالوة والرتتيل تـــالوة

 إبزاٍيه صاحل ميَـــل عبدالعشيش

 العـــــزام

التالوة والرتتيل تـــالوة

ً سائييدي  اصخابوف واحيتا اب

 روصيـــــا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 حمند مضتكيه باهلل  

 بيغالديـــش

التالوة والرتتيل تـــالوة

 ٌ ً بيغزا  حمند أديــب األمني ب

 بزوىاي دار الضالو

التالوة والرتتيل تـــالوة

ً راشــد الذيابي  أمحــد ب

 صلطيـة عنـاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة

 محيــدو أمحـــد

 الييجـــــز

التالوة والرتتيل تـــالوة

 مجبـــاي صـعيــد

 جــشر الكنــــز

التالوة والرتتيل تـــالوة

ً حضيوف  حمند ولي إهلاو حض

 أوسبهضتــاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة

 أمحد تيجـاىي مغاىغا

 الغابــــوٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة

 علي صالح علي عنز خليل

 البخزيـــً

التالوة والرتتيل تـــالوة

 فـــزوح مشــطوار

 تزنيـــــا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 صنــدوف إصــالو الديـــً

 طاجهضـــتاٌ

التالوة والرتتيل تـــالوة
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التــــالوة والترتيـــــل

التالوة والرتتيل

 طــُ عبـد احلافـــظ

 أوغيـــدا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 علي مضعد علي العنزي

 قــــطز

التالوة والرتتيل تـــالوة

ً إبــزو  ميــذر أميــ

 أثيــوبيــا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 عبـد الغيـي علـي

 بييـــــً

التالوة والرتتيل تـــالوة

 تـــالوة

 أرميــــد إمــزي بهيـــزي

 نـوصـوفــا

التالوة والرتتيل

 عبـد اهلل صفـــز

 الهـويـــت

التالوة والرتتيل تـــالوة

 حمنـد أمحـد مسيــز

 الواليات املتخدة األمزيهية

التالوة والرتتيل تـــالوة

 أثيــوبيــا

 تـــالوة

 عبد احلـي آدو صعيــد 

التالوة والرتتيل

 عبد اهلل عبد احلنيد املضعودي

 بييـــــً

التالوة والرتتيل تـــالوة

 تـــالوة

 صاليفو عبد الوٍاب

 توغــو

التالوة والرتتيل

 لكنــاٌ مجعــاٌ

 تيــشاىيـا

التالوة والرتتيل تـــالوة

 ىـافـع عنـز العيضـاتي

 ٍـوليــــدا

التالوة والرتتيل تـــالوة

ً احلضً  مسـاورو مصطفى ب

 صاحـل العــاج 

التالوة والرتتيل تـــالوة

 تـــالوة

 تيدربيوغو عبد املَينً

 بورنييــا فاصــو

التالوة والرتتيل
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 الباب الثالث

فعاليات الجـائـزة
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 أواًل : افتتـاح الجائزة :
االإ�شالمية ممثلة يف  وال�شوؤون  االأوقاف  وزارة  اتخذت  اأن  بعد 

قطاع القراآن الكرمي كافة االإجراءات وهياأت كل ال�شبل الإقامة 

وقراءاته  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة 

وجتويد تالوته. 

املوافق  االثنني  يوم  �شباح  يف  اجلائزة  فعاليات  افتتحت   

2015/3/30م حتت رعاية �شاحب ال�شمو اأمري البالد املفدى 

وباإ�شراف  اهلل  حفظه  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ 

االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  ووزير  العدل  وزير  من  مبا�شر 

كبري  و�شعبي  ر�شمي  وح�شور  العجمي  حجاج  نايف  الدكتور 

الدول  وممثلي  االأفا�شل  والعلماء  وال�شفراء  الوزراء  يتقدمهم 

امل�شاركة. 

ا�شتهل حفل االفتتاح بكلمة ملعايل وزير العدل ووزير االأوقاف 

االإجناز  هذا  تاريخية  عن  فيها  حتدث  االإ�شالمية  وال�شوؤون 

ونبل اأهدافه و�شمو غاياته م�شريا اإىل اأن افتتاح اجلائزة يرمز 

اإىل فتح �شفحة جديدة يف تاريخ الوزارة كما يعد و�شامًا و�شاًء 

الكبري  احلدث  بهذا  �شعادة  عن  واأعرب  الوطن،  هذا  جبني  يف 

واإعالنه اإ�شارة البدء النطالقة هذه اجلائزة.

اهتمام  بجالء  ترتجم  اجلائزة  هذه  اأن  الوزير  معايل  وذكر 

الكويت بالقراآن الكرمي واأهله وهو ما ظلت ت�شعى اإليه وتبني 

اخلطط وت�شع الربامج الأجله ان�شجاما مع التوجيهات ال�شامية 

ل�شمو اأمري البالد املفدى ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح. 

من  تهدف  االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  وزارة  باأن  واأ�شاف 

خالل هذه اجلائزة اإىل خدمة الوحي الرباين واملعني ال�شايف 

اإىل  الوزارة  تطمح  التي  ال�شامية  الر�شالة  حتقيق  خالل  من 

بلورتها لرعاية حفظة القراآن الكرمي والقائمني عليه اأفرادًا 

لدور  حتقيقًا  االإ�شالمي  العامل  دول  م�شتوى  على  وموؤ�ش�شات 

خالل  ومن  الكرمي.  القراآن  ل�شوؤون  راعية  كدولة  الكويت 

حتقيق جملة من االأهداف اأهمها : 

1.تعريف االأمة االإ�شالمية بالقراءات القراآنية . 

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

3.اإ�شاعة روح التناف�س االإيجابي يف حفظ القراآن الكرمي . 

4.الت�شجيع على بذل مزيد من الوقت واجلهد يف احلفظ والتالوة . 

5.اإدراك ال�شباب لواجباتهم نحو العقيدة االإ�شالمية . 

واأخريًا اأعرب معايل الوزير عن امله باأن تكون هذه اجلائزة 

فاحتة خري وبركة على دولة الكويت.

واألقى د.عادل عبد اهلل الفالح  وكيل وزارة االأوقاف وال�شوؤون 

االإ�شالمية رئي�س اللجنة العليا للجائزة  كلمة اأ�شار فيها اإىل اأن 

التناف�س يف حفظ القراآن الكرمي وتالوته يعد من اأنبل االأهداف 

ومن اأ�شمى الغايات )ويف ذلك فليتناف�س املتناف�شون( واإميانًا من 

الوزارة بكل ما تقدم وحر�شًا على غر�س حب القراآن ون�شر اآدابه 

�شخرت  و�شرائحه  اأطيافه  بكل  املجتمع  اأفراد  قلوب  يف  وقيمه 

كل االأ�شباب ور�شدت كل الو�شائل واالأدوات املتاحة لهذا الهدف 

النبيل فاأن�شاأت االإدارات واملراقبات التي تعنى وتخت�س ب�شوؤون 

حت�شني  يف  ولت�شاهم  الرائد  بدورها  لت�شطلع  الكرمي  القراآن 

املجتمع وتعيده اإىل معني الوحي الرباين ال�شايف. 

اأنحاء  كافة  يف  القراآنية  واملراكز  احللقات  بفتح  فقامت 

الكويت وهياأت كافة ال�شبل لكل راغب يف االإقبال على كتاب 

بف�شل  اأ�شبحت كبرية  اليوم  لكن طموحاتنا  اهلل  عز وجل  

اأ�شبحت  التي  الوزارة  واإجنازات  بجهود  ثم  وجل  عز  اهلل 

حقيقة تدفعنا اإىل اأن نخرج من املحلية اإىل العاملية بر�شالتنا 

ال�شامية هذه.

وحتى ن�شع ب�شمة قراآنية لدولة الكويت يف املحافل الدولية 

ومند ج�شور التعاون يف جمال خدمة القراآن الكرمي وعلومه 

اأ�شقائنا يف كافة الدول االإ�شالمية.فجاءت فكرة جائزة  مع 

�شمو  املفدى  البالد  اأمري  �شمو  من  مباركة  الدولية  الكويت 

ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح .
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عرض فيلــم تسجيلــي 
يتنـــاول انجازات الجائزة 
في اربع سنوات ماضية:

بعد اأن تابع احل�شور كلمات االفتتاح 

يعر�س  وثائقي  فيلم  عر�س  مت 

بخم�س  اجلائزة  اجنازات  بعنوان 

�شنوات .

وعدد امل�شاركني يف ال�شنوات اخلم�س 

التي بلغ عددهم 750 م�شارك وعدد 

هذا    . دولة    350 امل�شاركة  الدول 

احل�شور  ا�شتح�شان  الفيلم  نال  وقد 

واإعجابهم.
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تكريم راعي الحفل
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المعرض المقام على هامش فعاليات الجائزة:

�شمن االأن�شطة املوازية لفعاليات اجلائزة اأُقيم املعر�س اخلا�س بالقراآن الكرمي الذي افتتحه �شمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر 

املبارك احلمد ال�شباح.

وقد ا�شتهل �شموه زيارته للمعر�س بتفقد جناح اإدارة �شوؤون القراآن الكرمي واأ�شاد بدورها ومبا تقدمه من خدمة للمجتمع واأثنى على 

ركن القارئ ال�شغري وما فيه من و�شائل حديثة لتعليم اللغة العربية وحتفيظ القراآن الكرمي ل�شريحة الن�سء وال�شغار ثم زار بعد 

ذلك االأجنحة املخ�ش�شة للجهات امل�شاركة من موؤ�ش�شات وجمعيات نفع عام. 
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ثانيًا : فعاليات الجائزة ـ  جلسات االستماع

    مت فيها اختبار الطلبة قبل �شعودهم اإىل من�شة اجلل�شة االأ�شا�شية 

وقد �شكلت لهذه اجلل�شة ثالث جلان من امل�شايخ املتقنني واملتميزين 

يف القراآن وعلومه وقامت اللجان باختبار الطلبة علي مدى يومني 

من ال�شاعة الرابعة اإىل ال�شاعة ال�شابعة يف املجاالت التالية :

1- حفظ القراآن كامال.

2- وحفظ القران بالقراءات ال�شبع. 

اجلل�شة االأ�شا�شية:

وقد  مبا�شرة   الهواء  على  تبث  التي  وهي  التمهيدية  اجلل�شة  بعد  وتعقد 

اختري لهذه اجلل�شة كوكبة من امل�شايخ والعلماء املتخ�ش�شني واملتميزين من 

امل�شاهري يف العامل االإ�شالمي ذوي الباع الطويل فـي جمال االإقراء والتحكيم 

يف امل�شابقات الدولية وهم :

1- ال�شيخ د/عبداهلل بن حممد اجلاراهلل  ورئي�س جلنة التحكيم من اململكة 

العربية ال�شعودية.

2 - ال�شيخ احمد �شابر عبد الهادي ع�شو جلنة التحكيم من جمهورية م�شر 

العربية. 

3- ال�شيخ /اأن�س عبداهلل الكندري ع�شو جلنة التحكيم من دولة الكويت.

االردنية  اململكة  من  التحكيم  جلنة  ع�شو  الق�شاة  ع�شام  حممد  د/   -4

الها�شمية.

5- ال�شيخ جعفر بن يو�شف جناحي ع�شو جلنة التحكيم من مملكة البحرين.

6- ال�شيخ حممود ال�شيد علي الرفاعي ع�شو جلنة التحكيم من دولة الكويت.

وقد �شهد لهم اجلميع باخلربة يف هذا املجال. 
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وتنق�شم هذه اجلل�شة اإىل ثالثة اأق�شام : 

الق�شم االأول : خا�س بحفظ القراآن الكرمي كامال.

وقد قامت اللجنة بتق�شيم الطلبة علي �شتة اأيام كل يوم يخترب فيه �شتة ع�شر مت�شابق على  فرتتني  مبعدل ثمانية مت�شابق يف كل فرتة .

الفرتة ال�شباحية : وي�شاأل فيها املت�شابق خم�شة ا�شئلة وتبداأ من ال�شاعة التا�شعة اإىل ال�شاعة الثانية ع�شر.

الفرتة امل�شائية : وي�شاأل فيها املت�شابق خم�شة ا�شئلة وتبداأ من ال�شاعة الرابعة اإىل ال�شاعة ال�شابعة .
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الق�شم الثاين :  خا�س بحفظ القراآن الكرمي  بالقراءات الع�شر.

وقد خ�ش�س للمت�شابقني يف هذا الفرع يوم كامل مت فيه اختبارهم على فرتة ي�شاأل فيها املت�شابق خم�س اأ�شئلة .

الق�شم الثالث :  خا�س بالتالوة والرتتيل 

وقد مت توزيع الطلبة علي �شتة اأيام يف كل يوم يتم اختبار خم�شة طالب خالل الفرتة امل�شائية اأو ال�شباحية .

كما قامت اللجنة باختيار االأ�شئلة وتوزيعها على الطالب قبل االختبار بيوم حتى ي�شتطيع الطالب اأن يهيئ نف�شه لتالوة ال�شوؤال املقرر عليه 

وهو مبقدار �شفحة كاملة يطلب منه عند الرتتيل والتجويد. 
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المحاضرات والورش التدريبية
المقامة للجمهور على هامش

محا�ضرة
ال�ضيخ / طالل فاخر

اإمام وخطيب بوزارة الأوقاف
يوم ال�ضبت 4 / 4 / 2015

بم�ضجد الدولة الكبير
 بعد �ضالة الع�ضاء

محا�ضرة
ال�ضيخ /�ضالح المغام�ضي
اإمام وخطيب م�ضجد قباء

يوم الأحد 5 / 4 / 2015
بم�ضجد الدولة الكبير

 بعد �ضالة الع�ضاء

الدورة ال�ساد�سة
من 30 مار�س اإلى 8 اإبريل 2015 م - المقامة  في فندق كراون بالزا - الكويت

مالحظة : لالستفسار  يرجى االتصال على األرقام التالية :
 51332984 - 51332983 

شارك معنا في المسابقة الثقافية واحصل على 50 د.ك لـــ 50 فائز

الورش الثقافية :

الورش العلمية :
المكاناإلىمنالفئةالفترةا�ضم الور�ضةالدولةالمحــــــــــــــــــا�ضرم

ــخ/1 ــي ــض ــ� عبدالرحيمال اأحمد  م�ضرال�ضيد 
�ضوابط و�ضروط الإجازات والأ�ضانيد القراآنية

  6:00 - 4:30
م�ضاًء

رجال
 ن�ضاء

4 /  14 / 3

فندق كراون بالزا

درا�ضة حول اأ�ضانيد �ضيخ الإ�ضالم زكريا الأن�ضاري في القراءات

التدلي�س في الأ�ضانيد القراآنية واأنواعه ودوافعه

 6 / 44 / 4مخارج الحروف و�ضفاتها درا�ضة تاأ�ضيليةالجزائركـــــــــــمـــــــــــال قـــــــــدةالــدكــتــور/2

3/ ل�ضيخة 10:00 - 1:00  ت�ضحيح التالوة برواية حف�س عن عا�ضمالكويت ن�ضال عبداهلل المزينا
ن�ضاء�ضباحًا

4 / 14 / 3 

4/ ل�ضيخة ـــــوح الـــ�ـــضـــعـــيـــبا ـــــت  6 / 44 / 4�ضرح اأ�ضول رواية قالون مع التطبيق العملي الكويتف

المكاناإلىمنالفئةالفترةا�ضم الور�ضةالدولةالمحــــــــــــــــــا�ضرم

ــرفــاعــيالــ�ــضــيــخ/1 الطرق والو�ضائل الح�ضان في حفظ ومعاهدة القراآنالكويت  مــحــمــود ال

  6:30 - 4:30
م�ضاًء

رجال

3 / 314 / 2

مركز القارئ ال�ضغير حطين ق3 
مدر�ضة ه�ضام بن امية

الق�ضور ق4 �س153 مبنىال�ضتخدام التكنولوجي في تعليم القراآن الكريمالكويت جـــا�ـــضـــم الــعــيــنــاتــيالــ�ــضــيــخ/2
 عبد الرحمن ال�ضميط

ـــيال�ضتاذة /3 ـــالل ـــب ـــــان ال ـــــم اإدارة الم�ضاعر مع اآيات القراآن الكريمالكويت اي
ن�ضاء

مركز القارئ ال�ضغير الرقة 
ق7�س12 مدر�ضة �ضهيب بن �ضنان

الــــجــــاردال�ضتاذة /4 فـــاطـــمـــة  فندق كراون بالزاجودة القيادة ال�ضخ�ضية بتطبيق �ضور جزء عمال�ضعودية 

اهلل الــ�ــضــيــخ/5 عبيـــد  فيـــ�س  الجاليات�ضورة الفاتحة قراءتها ومعانيهاالهند 
بنين

ال�ضرق �س احمد الجابر مقابل مجمع 
د�ضمان مركز العو�ضي للجاليات

قيم قراآنية في حياتنا اليوميةم�ضر يا�ضـر �ضليمان فهـيـــمال�ــضــتــاذ/6

  12:30 - 9:30
�ضباحًا

  6:30 - 4:30
م�ضاًء

ن�سء
بنين
،بنات

فندق كراون بالزا  7 / 14 / 4



 2 -الدورات و الورش التعليمية :

نظمت جلنة الربامج واالأن�شطة على هام�س فعاليات جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن 

الكرمي وقراءاته وجتويد وتالوته ور�شًا علمية ودورات تثقيفية للجمهور وجلميع الراغبني 

الهدف االأ�شمى للجائزة  الدورات  اأفا�شل، تخدم هذه  واملهتمني قدمها قراء مهرة وم�شايخ 

وتت�شل ب�شياقها العلمي العام وقد انق�شمت اإىل : 

1.الور�س العلمية .

2.الور�س الثقافية.  
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الشيخ السيد أحمد عبد الرحيم
التاريخ

4 / 3 - 1
أهم األهداف والمحاور

- �شوابط و�شروط االجازات واالأ�شانيد القراآنية.

-درا�شة حول اأ�شانيد �شيخ اال�شالم زكريا االأن�شاري في القراءات.

-التدلي�س في االأ�شانيد القراآنية واأنواعه ودوافعه.
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الشيخ السيد أحمد عبد الرحيم
التاريخ

4 / 3 - 1
أهم األهداف والمحاور

- �شوابط و�شروط االجازات واالأ�شانيد القراآنية.

-درا�شة حول اأ�شانيد �شيخ اال�شالم زكريا االأن�شاري في القراءات.

-التدلي�س في االأ�شانيد القراآنية واأنواعه ودوافعه.

الشيخة نضال عبداهلل المزين
التاريخ

4 / 3 - 1
أهم األهداف والمحاور

- ت�شحيح التالوة برواية حف�س عن عا�شم.
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الشيخ جاسم العيناتي
التاريخ

4 / 2 - 3 / 31
أهم األهداف والمحاور

- اال�شتخدام التكنولوجي في تعليم القراآن الكريم.



71

الشيخ جاسم العيناتي
التاريخ

4 / 2 - 3 / 31
أهم األهداف والمحاور

- اال�شتخدام التكنولوجي في تعليم القراآن الكريم.

االستاذة ايمان الباللي
التاريخ

4 / 2 - 3 / 31
أهم األهداف والمحاور

- اإدارة الم�شاعر مع اآيات القراآن الكريم.



72

االستاذة فاطمة الجارد
التاريخ

4 / 2 - 3 / 31
أهم األهداف والمحاور

- جودة القيادة ال�شخ�شية بتطبيق �شور جزء عم.
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الشيخ طالل فاخر
التاريخ

4 / 4
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االستاذ ياسر سليمان فهيم
التاريخ

4 / 7 - 1
أهم األهداف والمحاور

- قيم قراآنية في حياتنا اليومية.
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االستاذ ياسر سليمان فهيم
التاريخ

4 / 7 - 1
أهم األهداف والمحاور

- قيم قراآنية في حياتنا اليومية.

الشيخ صالح المغامسي
التاريخ

4 / 5
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 البرامج واالنشطة الترفيهية 

القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة  يف  واالأن�شطة  الربامج  جلنة  اأ�شرفت 

وترفيهية  علمية  رحالت  عدة  وتنفيذ  اإعداد  على  تالوته  وجتويد  الكرمي 

الكويت  معامل  على  لالطالع  االإ�شالمي  العامل  دول  من  باجلائزة  للمت�شابقني 

الكويت  لدولة  واالجتماعي  الثقايف  امل�شتوى  على  التميز  جوانب  وملعرفة  البارزة 

الزيارات  هذه  نالت  وقد   ، االأ�شعدة  كافة  على  وتقدم  تطور  من  ت�شهده  وما 

الرحالت:    هذه  بني  ومن  املت�شابقني  ال�شيوف  وا�شتح�شان  اإعجاب  والرحالت 

أوال : صالة الجمعة في المسجد الكبير وزيارة أبراج الكويت 

الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  بجائزة  واالأن�شطة  الربامج  جلنة  دعت 

وقراءته وجتويد تالوته جميع ال�شيوف من مت�شابقني وروؤ�شاء وفود وجلان عاملة 

اإ�شالمية  اإىل �شالة اجلمعة مب�شجد الدولة الكبري باعتباره معلما ح�شاريا ومنارة 

يف �شماء الكويت فاأثنوا على دور الكويت الرائد وعنايتها بامل�شاجد واإعمارها لبيوت 

اهلل عزوجل . 
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ثانيًا : الزيارات الخارجية 
قام املت�شابقون  بزيارة للمركز العلمي لالطالع على ما يحويه هذا املركز من اأحياء بحرية وما يتيحه للزوار من اأجواء 

ترفيهية تعك�س ثراء الو�شط البحري وتبعث على الراحة وك�شر الروتني املعتاد .

وقد مت كذلك عر�س فيلم يف قاعة )االأمياك�س( لل�شادة ال�شيوف مما كان له االأثر يف نفو�س ال�شيوف الكرام .
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رابعاًً : زيارة بيت العثمان

مت تنظيم رحلة اإىل العثمان ُدعي لها جميع امل�شاركني يف جائزة الكويت الدولية وقد مت االطالع على ما 

تزخر به هذا البيت من اأعمال ومن تراث زاخر يعك�س مت�شك ال�شعب الكويتي بقيمه احل�شارية.
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وما توفيقي إال باهلل
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 الباب الرابع

الحفل الختامي للجائزة
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رابعًا : الحفل الختامي للجائزة
تكرمييًا  وحفاًل  بامتياز  وطنية  منا�شبة  للجائزة  اخلتامي  احلفل  كان 

بحق  فكان  ممكن  كل  فيه  وبذل  ينبغي  كما  له  اأُعد  النادر  الطراز  من 

م�شك اخلتام

الرعاية ال�شامية : 

جائزة  به  حظيت  حدود  بال  وبذل  كبري  واهتمام  �شامية  رعاية 

ال�شيخ  البالد  اأمري  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  الدولية  الكويت 

�شباح االأحمد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل ورعاه .

وطوال م�شرية اجلائزة اإىل اأن اأ�شبحت عمال ملمو�شا و�شموه يكلوؤها 

تعبري  اأكرب  اخلتامي  للحفل  �شموه  ح�شور  وكان  واهتمامه  برعايته 

عن مدى العناية البالغة التي يوليها �شموه خلدمة كتاب اهلل تعاىل  

وتقدير وتكرمي اأهله .

احل�شور : 

اكتظت جنبات م�شرح التحرير بق�شر بيان العامر  بح�شور نادر وجمع 

عظيم كان  يف مقدمتهم :

االأمني  عهده  ويل  و�شمو  ورعاه  اهلل  حفظه  البالد  اأمري  ال�شمو  �شاحب 

ال�شيخ / نواف االأحمد اجلابر ال�شباح حفظه اهلل .

ومعايل رئي�س جمل�س االأمة ال�شيد / مرزوق علي الغامن املوقر .

ال�شباح  احلمد  املبارك  جابر   / ال�شيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  و�شمو 

حفظه اهلل .

ومعايل وزير العدل ووزير االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية الدكتور نايف 

حممد حجاج العجمي   .

وال�شفراء  الوزراء  ومعايل  املوقرين  ال�شيوخ  املعايل  اأ�شحاب  من  وجمع 

الفائزين  تكرمي  حفل  بهم  زان  اذ  النوعي  احل�شور  من  غفري  وجمع 

وجتويد  وقراءته  الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية  الكويت  جائزة  يف 

تالوته. 

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

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

اأهل الكويت حكومة و�شعبا.
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افتتاح الحفل 
ا�شتهل احلفل بالن�شيد الوطني اإحتفاًء بح�شور ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد ال�شيخ 

باآيات من الذكر احلكيم عطر بها م�شامع احل�شور  ال�شباح وافتتح  �شباح االأحمد اجلابر 

الكويت  جائزة   يف  االأول  باملركز  الفائز  ت�شاد  جمهورية  من  ح�شن  اآدم  يعقوب   : القارئ 

الدولية الدورة الرابعة .

كلمة معايل وزير العدل ووزير االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية

االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  العدل ووزير  بليغ قدم معايل وزير  باأ�شلوب ف�شيح وتعبري 

الدكتور نايف حممد حجاج العجمي كلمته التي ا�شتهلها بحمد اهلل والثناء عليه وال�شالة 

وال�شالم على ر�شوله الكرمي عليه اأف�شل ال�شالة واأمت الت�شليم. و�شكر معاليه �شمو االأمري 

على رعايته الكرمية ودعمه غري املحدود وح�شوره امل�شرف حلفل اخلتام ت�شريفا وتكرميا 

لهذا املقام . وعرب قائال : �شيخلد التاريخ بيد الوفاء ومداد الفخر والثناء يف �شفحة من 

�شفحات عهدكم امليمون اإقامة هذه اجلائزة التي لـمثلها يتناف�س املتناف�شون .

واأردف قائال  اإن جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءته وجتويد تالوته 

فا�شتغلظ  فاآزره  �شطئه  اأخرج  كزرع  غدت  وقد  الكرمية  يدكم  غر�شتها  مباركة  بذرة  هي 

فا�شتوى على �شوقه.

كما حتدث معاليه عن ف�شل القراآن الكرمي واالأجر الكبري املرتتب على خدمته ون�شره . 

وحول االإعداد لهذه اجلائزة قال اإنه ح�شاد �شنة كاملة .. عقول مدبرة واأيد عاملة فما 

برح اأع�شاء اللجنة العليا والتنفيذية ي�شهرون الليايل يف عمل متوا�شل موؤملني اأن ي�شرق 

اإثراء  يف  �شاركوا  الذين  االأفا�شل  بالعلماء  اأ�شاد  كما  اجلائزة   هذه  �شم�س  فتطلع  ال�شبح 

اجلائزة وقدم ال�شكر للجان امل�شرفة على حتكيم اجلائزة وتقوميها .

االإقراء  اأهل  اأ�شهر  لتقوميها  وا�شت�شيف  العلماء  كبار  لتحكيمها  ا�شطفى  جائزة  وقال  

وجل�س بني اأيديهم �شفراء الدول ال�شقيقة ومهرة البالد ال�شديقة  ويف اخلتام ذكر معاليه 

الذي  ال�شبق  و�شرف  ال�شامية  مبكانتهم  اهلل  كتاب  حفظة  من  اجلائزة  هذه  يف  امل�شاركني 

حازوه فاأ�شبحوا قدوة ومثاال يحتذى  .. مما ي�شع عليهم م�شوؤولية عظيمة ويحملهم اأمانة 

ج�شيمة فالقراآن الكرمي نور ي�شئ وكتاب يتلى ود�شتور يتبع يربي  اأجياال تتحلى ب�شماحة 

االإ�شالم وتتجمل بو�شطيته ال�شرائع واالأحكام .

 كلمة رئي�س جلنة التحكيم 

الدكتور عبداهلل بن حممد اجلاراهلل ... اململكة العربية ال�شعودية

حتدث يف كلمته التي ا�شتهلها بحمد اهلل وال�شالة وال�شالم على ر�شوله الكرمي و�شكر �شمو 

الكبري  واهتمامه  ال�شامية  رعايته  ال�شباح على  االأحمد اجلابر  ال�شيخ �شباح  البالد  اأمري 

بالقراآن الكرمي واأهله مذكرا بعظيم اأجر خدمة القراآن الكرمي والعمل على ن�شره ، وذكر 

ف�شيلته اأن هذه اجلائزة متيزت عن نظرياتها مبا يعرف بفرع القراءات فالأول مرة تقام 

م�شابقة يف هذا الفرع.

كما تقدم ف�شيلته بعظيم ال�شكر وخال�س الدعاء اأ�شالة عنه ونيابة عن اإخوانه امل�شايخ 

الف�شالء اأع�شاء جلنة التحكيم باأن يجزي اهلل الكويت حكومة و�شعبا على هذه البادرة 

اأ�شاد  اخلتام  ويف  الأهله  وتكرميهم  به  وعنايتهم  للقراآن  بحفظهم  يحفظهم  واأن  النادرة 

ف�شيلة الدكتور  بامل�شاركني يف جميع فروع امل�شابقة وحثهم على التم�شك بالقراآن الكرمي 

حفظا حلروفه واإقامة حلدوده .
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إعالن النتائج الفائزين : 

فرع حفظ القرآن الكريم كاماًل مع التجويد : 

الفائز االأول : Abdirisaq abdillahi abdi ali            ال�شومال 

الفائز الثاين : عمر بن ح�شني بن �شعيد باعي�شى                                              اليمن

الفائز الثالث : اأحمد بديع اأحمه طه                                       فل�شطني 

الفائز الرابع : حممد عبداهلل ادم ا�شحق                                                          ال�شودان 

الفائز اخلام�س : عبد العزيز عبداهلل علي عبداهلل احلمري                       قطر 

فرع القراءات:
الفائز االأول : عمر يو�شف جزاع ال�شعالن                                                          الكويت 

الفائز الثاين :دروي�س من�شور دروي�س ابوح�شري                         فل�شطني

الفائز الثالث : Aboubakar Daoud Saleh                                 ت�ساد 

فرع التالوة: 
الفائز االأول : Ferruh Mustuer                                                             تركيا 

الفائز الثاين : ابراهيم �شالح منهل                                                                     العراق

الفائز الثالث : Abbasi Hamidreda Bahodin                        ايران

الفائز الرابع : علي �شالح علي عمر خليل                                                          البحرين 

الفائز اخلام�س : ماهر حممد عبدالنبي الفرماوي                                          م�شر
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فرع أفضل مشروع تقني : 

-اف�شل تطبيق الكرتوين

 )م�شروع املو�شوعة القراآنية

 املي�شرة االإ�شدار الذهبي( .

اململكة العربية ال�شعودية

- اف�شل موقع الكرتوين

 ) مت حجب اجلائزة(.

- اف�شل جهاز الكرتوين

 ) مت حجب اجلائزة(.
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الشخصية القرآنية
عبد الرافع رضوان الشرقاوي

هو ال�شيخ المحقق، والمقرئ النحرير، بقية العلماء الكبار؛ ال�شيخ/عبد الرافع بن ر�شوان بن 

علي ال�شرقاوي، ولد في قرية )كفور الرمل( التابعة لمركز »قوي�شنا« بمحافظة المنوفية 

اأوائل االأ�شاتذة  بجمهورية م�شر العربية، وذلك �شنة )1351هـ( الموافق )1932م(، من 

بالجامعة  الكريم  القراآن  كلية  من  االأول  الجيل  جوا  وَخرَّ ودرَّ�شوا  اأفادوا  الذين  الكبار 

االإ�شالمية بالمدينة المنورة، اإ�شرافا ومناق�شة للر�شائل العلمية، وتدري�شا للطالب وتعليما، 

لمراجعة  العلمية  اللجنة  ع�شوية  في  �شاركوا  الذين  الكبار  العلماء  اأوائل  من  اأنه  كما 

الم�شاحف المقروءة والم�شموعة، بمجمع الملك فهد للم�شحف ال�شريف، قام على مراجعة 

وتدقيق اأكثر من �شتة ع�شر م�شحفا مقروءا وم�شموعا بالروايات المختلفة، على غاية من 

اال�شتح�شار الأوجه القراءات وتحريراتها، مع حفظ عجيب لمتون هذا العلم ال�شريف، عالم 

في العربية، واأ�شتاٌذ في االأداء، تتلمذ على كبار الم�شايخ والعلماء والمقرئين، فاجتمعت له 

غرٌر ودرٌر من الم�شايخ الفخام؛ كال�شيخ اأحمد عبد العزيز الزيات، وال�شيخ اإبراهيم بن علي 

علي ال�شمنودّي، وال�شيخ م�شطفى محمود �شاهين العنو�شّي، و�شيخ االأزهر ال�شيخ عبد الحليم 

�شيخ  والتقى  عامر،  ال�شباعي  محمد  ال�شيخ/  المفكر  والداعية  المف�شر  وال�شيخ  محمود، 

االأزهر؛ العالمة الكبير الخ�شر ح�شين، وغيرهم، لبث زمنا طويال يمار�س الدعوة والخطابة 

واإمامة النا�س في الم�شاجد، فجمع بين القراآن والعمل به، كان وال زال متناهيا في الف�شل 

والدين، منقطعا اإلى الخير، فيه ورع وزهد و�شكينة، الزم االإقراء معظم دهره؛ فقراأ عليه 

لن�شر  والبلد  الولد  فيها عن  ب  له رحلة مباركة تغرَّ المختلفة،  بالقراءات  طالب كثيرون 

العربية  اللغة  بكلية  القراءات  بق�شم  مدر�شًا  عمل  الم�شلمين،  بين  اإليه  والدعوة  الدين، 

باالأزهر، ثم اأ�شتاذًا بكلية القراآن الكريم بالجامعة االإ�شالمية، ثم ا�شتقر به المقام ع�شوًا 

وفي  ال�شريف،  الم�شحف  لطباعة  فهد  الملك  بمجمع  العلمية  اللجنة  في  متفرغًا  رئي�شيًا 

لجنة االإ�شراف على ت�شجيل الم�شاحف المرتلة، له مجال�س معمورة بالقراءة واالإقراء 

ه يتزاحم عليها الطالب من كلِّ مكان، خدم  بالحرم النبوّي ال�شريف كما هي في بيته وحيِّ

القراآن فنال بركاته، متع اهلل به على طاعته، واأح�شن ختامه، ونفع به الم�شلمين.



9393



94

�شنوات من التميز في خدمة كتاب اهلل 

ت�شعة ع�شر عاما و دبي تنير اأفئدة العالم.. و تر�شل نور القراآن اإلي قلوب اأهل االأر�س في 

النور و المغفرة.. تلهج االأل�شنة بتالوة كتاب اهلل المجيد في تدبر و تجل.. تجويدا  �شهر 

و حفظا .. �شبعة ع�شر عاما و جائزة دبي الدولية للقران الكريم ت�شئ منابر يتوافد اليها 

اأ�شماع  و  قلوب  اأنارت  التي  الجائزة  هذه   .. العالم  اأ�شقاع  كل  من  المجيد  اهلل  كتاب  حفظة 

الدنيا باآيات اهلل في �شهر رم�شان المبارك من كل عام.بل وامتدت اإلى اأيام ال�شنة باأكملها عبر 

الذي  اإنجاز ذلك  اأي  و  �شنوات م�شيئة من االنجاز.  اإنها   . اإيمانية مختلفة  واأن�شطة  فعاليات 

اإبرازا  العام لالأداء القراآني حفظًا وتجويدًا وتالوة وعماًل و  اإلى االرتقاء بالم�شتوى  يهدف 

للوجه االإ�شالمي للدولة  وتاأكيدا للقيم االإ�شالمية واأهمية دورها في الحياة. 

 في عام 1418 هـ  1997  و بناءا على اأوامر �شامية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي حفظه اهلل اأن�شئت جائزة دبي 

الدولية للقران الكريم .. حيث بداأت بفرعي الم�شابقة الدولية للقراآن الكريم ، وال�شخ�شية 

االإ�شالمية ، ثم ا�شتحدثت فيها اإثنا ع�شر فرعًا جديدة هي : برنامج المحا�شرات وم�شابقة 

ال�شيخة هند بنت مكتوم للقراآن الكريم ، وفرع تحفيظ القراآن الكريم في ال�شجون،  وبرنامج 

الحافظ المواطن، وم�شابقة اأجمل ترتيل وبرنامج خدمة علوم القراآن، وبرنامج القراءات، 

م�شحف ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، ومركز ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم للمخطوطات 

القراآنية، وفرع ت�شجيل القراآن الكريم للقراء المواطنين والمقيمين.

أفضل جهة قرأنية: 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
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البداية :

لعام  اآذار  مار�س  من  ع�شر  لل�شابع  الموافق  1392هـ  لعام  �شفر   �شهر  من  الثاني  اليوم  في 

من  يتلى  الحق  ب�شوت  موجاتها  وارتفعت  المبارك  بثها  الكريم  القراآن  اإذاعة  بداأت  1972م 

هذه االإذاعة كما رفع في اليوم ذاته ذلك ال�شوت من اإذاعة القراآن الكريم من مكة المكرمة .

اإبراهيم  ال�شيخ  الوقت  ذلك  في  االإعالم  وزير  لمعالي  بكلمة  االإذاعة  هذه  اإر�شال  وافتتح 

العنقري ، اأكد فيها اأن افتتاح هذه االإذاعة اإنما تم بتو�شية كريمة من جاللة الملك في�شل بن 

عبد العزيز رحمه اهلل ليكون هذا البث االإذاعي دعمًا جديدًا لدين اهلل وانطالقًا من اأعظم 

واأو�شح  الطاهرة،  الديار  هذه  من  الم�شلمون  اإليها  ي�شتمع   ، كلها  الدنيا  عرفتها  خالدة  ر�شالة 

اأن  معاليه  تمنى  كما   ، والمغرب  الم�شرق  في  الم�شلمين  جميع  اإلى  هدية  االإذاعة  اأن  معاليه 

توؤدي اإذاعة القراآن الكريم من الريا�س ر�شالتها على الوجه المر�شي ثم اأعلن معاليه افتتاح 

االإذاعة قائاًل : ))ب�شم اهلل تبداأ اإذاعة القراآن الكريم وب�شم اهلل وهدية ت�شير(( .

الهدف :

تهدف اإذاعة القراآن الكريم اإلى اإي�شال القراآن الكريم اإلى اأذن كل م�شلم وم�شلمة بكل �شفاء 

نواهيه وذلك عن طريق بثه مرتاًل  باأوامره وابجتناب  واإتقان لفهمه وتدبر معانيه والعمل 

ومجودًا اإلى الم�شتمعين كم�شاحف متكاملة من الفاتحة اإلى النا�س اأو كتالوات متفرقة كما  

تبث االإذاعة كذلك برامج التف�شير وعلوم القراآن الكريم وال�شنة المطهرة وبرامج الفتاوى 

واالأدعية واالأذكار والثقافة االإ�شالمية والبرامج الدعوية والوعظية .

أفضل جهة قرأنية: 
إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية 
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تكريم راعي الحفل 

حضرة صاحب السمو 
أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
حفظه اهلل ورعاه

من قبل 
معالي وزير العدل 

ووزير  األوقاف والشؤون اإلسالمية
يعقوب عبد المحسن الصانع

بهدية تذكارية عبارة عن 
عقد من النحاس محفور
 بأسماء القرآن الكريم 

متصلين مع بعضهم بكلمة اقرأ 
وهي أول كلمة انزلت بالقرآن الكريم

فكرة واعداد 
يعقوب محمد األحمد
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55%

10%46%

30%

رسم بياني
يوضح عدد المتسابقين بحسب فئة المشاركة

الفرع األول

الفرع الثاني

الفرع الثالث

الفرع الرابع 
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)قاسم باشا( د. عادل الفالح وسعد احلجي وأحمد الطويل وناصر الكندري وعدد من أعضاء اللجنة العليا املنظمة للجائزة في لقطة جماعية 

انطالق تصفيات الدورة السادسة 30 مارس اجلاري برعاية رئيس الوزراء

الفالح: رعاية صاحب السمو للجائزة الدولية 
حلفظ القرآن تعكس اهتمام الكويت بكتاب اهلل

د. الفالح متحدثا خالل املؤمتر

أسامة أبوالسعود

ثمن وكيل وزارة األوقاف 
د.عادل الفالح رئيس اللجنة 
العليا جلائزة الكويت الدولية 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تالوته الدور الفعال 
للرعاية السامية من صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحم����د، للجائ����زة وتفضله 
بتكرمي الفائزين وحرص سموه 
على إكرام أهل القرآن، وهو ما 
كان له الفضل بعد اهلل عز وجل 
في االرتقاء مبستوى اجلائزة 
وإيصالها إل����ى العاملية، الفتا 
إلى أن رعاية األمير للجائزة 
وتكرمي����ه للفائزين يحمالن 
معاني كبيرة تؤكد حب الكويت 
عموما وحب آل الصباح الكرام 
خاصة للقرآن الكرمي وارتباطهم 
به وبأهله، مما يعكس اهتمام 
الكويت رسميا وشعبيا بكتاب 
اهلل جل وعال. جاء ذلك خالل 
املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
اللجن����ة التنفيذي����ة جلائزة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته 
في دورتها السادسة صباح امس 
بفندق ك����راون بالزا بحضور 
د. الف����الح، ورئي����س اللجنة 
التنفيذية الوكيل املساعد لوزارة 
األوقاف سعد احلجي، ونائب 
رئيس اللجنة مدير إدارة شؤون 

القرآن أحمد الطويل.
وأضاف د.الفالح أن حصول 
اجلائزة عل����ى املرتبة األولى 
وحتقيق هذا اإلجناز املشرف 
لم يأت من فراغ، بل جاء � بعد 
توفيق اهلل تعال����ى أوال � ثم 
نتيجة جهود دؤوبة تبذل منذ 
وقت مبكر قبل انطالق فعاليات 
اجلائزة بعدة أشهر، متوجها هلل 
عز وجل باحلمد على التوفيق 
في تنفيذ هذا العمل العمالق 

بشكل يليق بالكويت.
وأش����اد د.الفالح بجميع 
اللجان العامل����ة في اجلائزة 
وبأعضاء جلنة التحكيم الذين 
يقفون على مسافة واحدة من 
جميع املتسابقني، ويحرصوا 
على إعط����اء اجلميع الفرصة 
كاملة، كما توجه بالشكر إلى 
أعض����اء اللجنة العلمية التي 
حترص من����ذ البداية على أن 
تكون األسئلة جميعها متساوية، 
من حيث السهولة والصعوبة، 
وقال إن وجود مش����اركني من 
أكثر من 55 دولة إسالمية أو 
حتتوي على أقلية إس����المية 
وعلى رأسهم متسابقو الكويت 
يعتبر حدثا قرآنيا فريدا يحدث 
على أرض الكويت في كل عام. 
وشكر الفالح كل وسائل اإلعالم 
املرئية واملسموعة واملقروءة 
على اهتمامها امللحوظ باجلائزة 
وحرصها على تسليط الضوء 
عليها إلبرازها للعالم العربي 
واإلسالمي في صورة مشرفة 
تليق بالكويت احلبيبة كدولة 
راعية للقرآن وأهله والتأكيد 

على أنها سمة غالبة على كويتنا 
احلبيبة حكاما ومحكومني.

صورة مشرفة

من جانبه أكد الوكيل املساعد 
ل����وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية سعد احلجي على 
شكر وسائل اإلعالم على تلبيتها 
الدع����وة وتغطيته����ا املهنية 
املشرفة لفعاليات اجلائزة على 
مدار الدورات السابقة، مما كان 
له أبلغ األثر في انتشار اجلائزة 

وإجناحها محليا ودوليا.
وأكد أن العمل الدؤوب الذي 
تقوم به اللج����ان العاملة في 
اجلائزة يتوج بخروج تصفيات 
اجلائزة بصورة مشرفة تليق 
بالكويت، وال يخفى دور اإلعالم 
الفعال في هذا، مشيرا إلى أن 
هذه اللجان تدرس بشكل جيد ما 
يالحظ من قصور وتعمل على 
جتاوزه بشكل منهجي مدروس، 
مشيدا في ذلك باجلهود اجلبارة 
املبذولة من أجل اخلروج بهذه 

النتائج.
وقال احلجي انه مت اعتماد 
املعيار األوروبي للوقوف على 
مدى تطور اجلائزة كما وكيفا، 

وذلك من خالل دراسات حول 
املعدل السنوي للزيادة في أعداد 
املشاركني )متسابقني � حضور 
� محاضرين � شخصيات عامة 
� هيئات... إل����خ(، ومقارنتها 
باملستهدف، والتطور في اعداد 
الفعالي����ات، واألداء اإلعالمي 
والتعريف باجلائزة، وكذلك 
املعدل الس����نوي للتطور في 
فرق العم����ل واعداد املنظمني، 
وكذلك التطور الس����نوي في 
عوائد اجلائزة، س����واء على 
مس����توى الكويت، أو وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

أو املجتمع الكويتي.
من جهت����ه قال مدير ادارة 
ش����ؤون القرآن الكرمي أحمد 
الطويل إنه مت إجراء دراس����ة 
علمية حول ما حققته اجلائزة 
محلي����ا ودوليا، وقياس مدى 
جناح اجلائزة في حث الشباب 
الكويت����ي عل����ى الدخول في 
مضمار التنافس الروحي حلفظ 
القرآن الكرمي وتالوته، ودراسة 
جادة مقارنة بني جائزة الكويت 
ونظيراتها من اجلوائز العاملية 
التي تفوقت عليها جميعا بفضل 
اهلل تعالى جائزة الكويت رغم 
حداثة انطالقتها.  ومن جانبه 
اعلن مراق����ب حلقات ومراكز 
حتفيظ الق����رآن الكرمي بإدارة 
شؤون القرآن الكرمي بوزارة 
األوقاف ناصر الكندري انطالق 
تصفيات جائزة الكويت الدولية 
حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تالوته في نسختها 
السادسة يوم 30 مارس اجلاري 
برعاية س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 
وتستمر التصفيات والفعاليات 
حتى يوم احلفل اخلتامي يوم 8 

أبريل 2015 برعاية سامية.

 10 ورش عمل قرآنية

وكش����ف رئي����س اللجنة 
اإلعالمي����ة وحفل����ي االفتتاح 
واخلتام يعقوب محمد األحمد 
عن الكثير من الفعاليات التي 
س����تقام على هامش املسابقة 
والتي تتضمن 10 ورش عمل 
قرآني����ة وزي����ارات ميدانية 
للمتس����ابقني ومحاض����رات 
جماهيرية تتناول فضل القرآن 

وعلومه. 

الطويل: عدم فوز أي كويتي في دورة العام 
املاضي يؤكد حيادية اجلائزة

الغريب: قلب يحويه القرآن في رمضان
كشف مدير ادارة القرآن الكرمي سمير الغريب عن إعداد 
حلقات مع املش���اركني في جائزة الكويت الدولية حلفظ 
القران الكرمي وجتويده إلذاعتها في حلقات خالل ش���هر 

رمضان الكرمي حتت عنوان »قلب يحويه القرآن«.

خالل املؤمتر الصحافي سألت »األنباء« رئيس اللجنة 
العلمية والشفافية عن اآللية التي تعتمدها في اختيار 

افضل احلفاظ لكتاب اهلل من دول العالم اجمع فقال مدير 
ادارة القرآن الكرمي احمد الطويل »رئيس اللجنة العلمية هو 
الشيخ عبدالعزيز فاضل العنزي ومعه مجموعة من املشايخ 

الفضالء من داخل وخارج الكويت مت اعتمادهم من قبل 
اللجنة العليا للجائزة« وشدد على انه في العام املاضي لم 

يفز أي كويتي، وهذا دليل على حيادية اجلائزة.

الشميمري وملا البسام مع الفريق

ليلى الشافعي

أكدت مراقب تطوير النظم 
مبركز نظ����م املعلومات لدى 
العام����ة لألوقاف، ملا  األمانة 
البس����ام، على حرص األمانة 
الثامنة  على املشاركة للمرة 
عل����ى التوالي ف����ي املعارض 
الفنية والتكنولوجية بهدف 
الوقفية من  الثقاف����ة  نش����ر 
خالل الوس����ائل اإللكترونية 
واالس����تفادة منها في إحياء 
سنة الوقف وتسهيل إجراءات 
تقدمي األوقاف ملختلف فئات 
الكويت����ي. حيث مت  املجتمع 
عرض اجلدي����د التكنولوجي 
لألمانة من اخلدمات واملواقع 
اإللكترونية عل����ى اجلمهور 
الكرمي عن����د زيارتهم جلناح 
األمان����ة باملع����رض لإلطالع 
عل����ى اح����دث املس����تجدات 

التكنولوجية.
وع����ن جديد مرك����ز نظم 
املعلومات باألمانة لهذا العام 

وضمن مساعيه لتوفير افضل 
وأحدث النظ����م اآللية خلدمة 
االدارات العاملة باألمانة لتنظيم 
العمل، مت تدشني »النظام اآللي 
إلدارة األوقاف«، والذي يحتوي 
على معلوم����ات متكاملة عن 
األوقاف، حيث انه يتكون من 
مجموعة من الوحدات البرمجية 
املترابطة تشمل قاعدة بيانات 
التابعة  الواقف����ني، واألوقاف 
لهم، وبيانات النظار والذرية، 

باإلضافة إلى البيانات املالية 
لألوقاف والواقفني، ورؤوس 
األموال الوقفية واالستثمارات 
التي مت����ت عليها، والبيانات 
الهندسية اخلاصة باألوقاف 
العقاري����ة وما يتعلق بها من 
عقود ومشاريع وغيرها، وكذلك 
بيان����ات القضاي����ا القانونية 
املتعلق����ة باألوقاف، وطلبات 
الدعم واملشاريع اخليرية التي 
تقدمها األمانة العامة لألوقاف 
للجهات واألفراد، وسيكون لكل 
إدارة دورها اخلاص في النظام 
حسب الصالحيات اخلاصة 

بها.
 وأش����ادت البسام بتميز 
مش����اركة األمانة ه����ذا العام 
بالتفاعل والتجاوب امللحوظ 
مع م����ا تطرح����ه األمانة من 
مش����روعات وبرامج تساهم 
في تنمية املجتم����ع وتلبية 
احتياجاته، مؤكدة استمرار 
تقدمي خدمات مشروع الوقف 

اإللكتروني طوال العام.

األمانة العامة لألوقاف تدشن النظام اآللي إلدارة األوقاف

)أحمد علي( د. إبراهيم الصالح ود. عادل الفالح وعلي الكليب في مقدمة احلضور الكبير في افتتاح الندوة الثالثة والعشرين لقضايا الزكاة املعاصرة 

بيت الزكاة افتتح الندوة الـ 23 لقضايا الزكاة املعاصرة برعاية الصانع

الصالح: االستفادة من الفقه اإلسالمي من صيغ وأساليب 
تالئم كل عصر بعيداً عن الوقوع في احملرمات أو الشبهات

د. إبراهيم الصالح ود. عادل الفالح ود. ناظم املسباح وأحمد الكوس وعلي الكليب ود. وليد العلي والزميل أسامة أبوالسعود

أسامة أبوالسعود

افتتح بيت الزكاة صباح 
أمس فعاليات الندوة الثالثة 
الزكاة  والعش���رين لقضايا 
املعاصرة ال���ذي أقيم حتت 
رعاي���ة وزير الع���دل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة 
يعق���وب الصانع وبحضور 
ومش���اركة عدد من العلماء 
الش���رعيني واملتخصصني 

احملاسبني واملاليني.
وألقى مدير عام بيت الزكاة 
د.إبراهيم الصالح كلمة خالل 
حفل االفتتاح الذي أقيم صباح 
أمس بفندق اجلميرا أشاد فيها 
برعاية الوزير الصانع ألعمال 
الندوة وأش���ار إلى أن »عقد 
الندوات يدل على  مثل هذه 
اهتمامنا جميعا بأركان ديننا 
احلنيف وس���عينا املستمر 
في خدمة شريعتنا السمحة 
مبا يجعلها تواكب عصرنا 
احلاضر فيما يستجد فيه من 
تطور يستدعي معاجلة الكثير 
من أحكام فريضة الزكاة فيما 
يتعلق بالقضايا املعاصرة 
التي حدثت بعد تطور األنظمة 
املالي���ة، وأصب���ح ال بد من 
دراس���تها، وإيجاد احللول 
املناس���بة لها، واإلفادة مما 
يحفل به الفقه اإلسالمي من 
صيغ وأساليب تالئم كل عصر 
وبيئة بعيدا عن الوقوع في 
احملرمات أو مالبسة الشبهات 
أو منع احلقوق عن أصحابها 
أو انتقاصها بجهل حدودها 
ومعاملها وإن مما يثلج الصدر 
الهيئة طريقها من  أن تشق 
خ���الل األعم���ال واملنجزات 
والتوصي���ات املنبثقة عن 

الندوات التي أقامتها«.
وأضاف الصالح أن هذه 
الندوة تعتبر إضافة جديدة 
التي  الس���ابقة  إلى اجلهود 
متخض���ت عنه���ا مؤمترات 
ال���زكاة وندواتها على مدى 
23 عاما والتي كانت موردا 
للباحثني ومرجعا للمؤسسات 

الزكوية.
وأش����ار إلى أن ما حققه 
بي����ت الزكاة م����ن األهداف، 
وما وصل إلي����ه من جناح 
إمنا يعود الفضل فيه � بعد 
توفيق اهلل � إلى توجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الش����يخ نواف 
األحمد، وسمو رئيس الوزراء 

الش����يخ جابر املبارك وثقة 
الشعب الكويتي اخلير الذي 
جبل على حب اخلير وتقدمي 

املساعدة للمحتاج.
ألقى رئيس  من جانبه، 
الهيئة الشرعية لبيت الزكاة 
د.خالد شجاع العتيبي كلمة 
أشار فيها إلى ان هذه الندوة 
امتداد لندوات سابقة بدأت 
منذ ما يقرب من ثالثني عاما 
عل����ى توصية م����ن املؤمتر 
العاملي للزكاة الذي عقد في 
الكويت عام 1984 وقد فعل 
بيت الزكاة هذه التوصية فبدأ 
عام 1988 في جمهورية مصر 
العربية بعقد الندوة األولى 
ال����زكاة املعاصرة،  لقضايا 
الندوات  توالت بعدها تلك 

املباركة عاما بعد عام. 
وأضاف العتيبي أن هذه 
الندوة هي استكمال املسيرة 
املباركة لندوات قضايا الزكاة 
املعاصرة حيث سنناقش فيها 
جملة من القضايا املعاصرة 
وهي عقود االمتياز وزكاة 
البضاعة الكاسدة وموضوع 
االشكاليات في زكاة األصول 
ال����ى  الثابت����ة باإلضاف����ة 
اس����تعراض زكاة األصول 
املؤجرة املنتهية بالتمليك.

من جهت����ه، ألقى د.نور 
الدين ب����ن مختار اخلادمي 
كلمة الضيوف أش����ار فيها 
إلى أن هذه الندوة هي احدى 
ثمار األعمال اجلليلة لألمانة 
التي  الزكاة  العامة لندوات 
جمعت بني الشرع ومدركاته 
والواقع ومس����تجداته في 
معاجلة مفردة الزكاة بوصفها 
شعيرة محكمة وتعد ثابتا 
ومصلحة معتبرة وباعتبارها 
أداء مؤسسيا وماليا وإداريا 
وبصفته����ا وع����اء للتنمية 

واالستثمار ورافدا لتنمية 
اإلنس����ان وخدمة املجتمع 

وتعمير األرض.
وأض����اف اخلادم����ي ان 
العامة مثلت  جهود األمانة 
تط����ورا نوعي����ا وإضاف����ة 
متميزة ف����ي عامل التجديد 
العلمي  الشرعي والتحقيق 
والتطوير املؤسسي والتنمية 
اإلنسانية مبنهجية تقررت 
فيها املوازن����ات واملقاربات 
واألنظ����ار والتحقيقات بني 
مدركات الشرع ومستجدات 

العصر ومصالح اخللق.

إشكاليات األصول الثابتة وأثر 
الكساد في عروض التجارة

وعقب اجللسة االفتتاحية 
عق����دت جلس����تان، األولى 
ملناقشة إشكاليات األصول 
الثابتة وكيفية معاجلتها، 
والثانية ملناقشة أثر الكساد 
في عروض التجارة من خالل 

عدة بحوث قدمها كل من 
الفت����اح إدريس  د. عبد 
ود.محم����د عم����ر ود.أحمد 
احلداد ود.نور الدين اخلادمي 

ود.محمد منصور.
وف����ي اجللس����ة الثانية 
الت����ي خصصت ملناقش����ة 
البح����وث املقدم����ة في أثر 
الكس����اد في زكاة عروض 
التجارة أوضح د.نور الدين 
اخلادمي أن تعريف الكساد 
هو عدم الرغبة في السلعة 
والعرض التجاري والسهم 
والنقد ومنع تداولها وسقوط 
رواجها وتبادلها على خالف 
الرغبة فيها واإلقبال عليها 
واالنتفاع بها مبا يحقق الربح 
والنفع وحتقيق الضرورة 
واحلاجة والتحسني ودرء 

املفسدة واملضرة. 

العتيبي: عقود 
االمتياز وزكاة 

البضاعة الكاسدة 
وزكاة األصول 

الثابتة واملؤجرة 
املنتهية بالتمليك 

أهم القضايا 
املعاصرة التي 
تناقشها الندوة

اخلادمي: الندوة 
أحد ثمار األعمال 

اجلليلة لألمانة 
العامة لندوات 

الزكاة التي 
جمعت بني الشرع 
ومدركاته والواقع 
ومستجداته في 
معاجلة مفردة 
الزكاة بوصفها 
شعيرة محكمة

العدل: حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور والقوانني
الع���دل  أعرب���ت وزارة 
عن تقديره���ا حلرية الرأي 
والتعبير ألهميته في حياة 
اإلنس���ان كونه من مقومات 
الدميوقراطية وأن  النظ���م 
االنتقاص منه يعد انتقاصا 
ألحد مقوم���ات املجتمعات 

احلديثة واملتمدنة.
وذكرت الوزارة في بيان 
اليوم  لها مبناس���به إحياء 
العرب���ي حلقوق اإلنس���ان 
تنفيذا لقرار مجلس جامعة 
الدول العربية رقم 138 بشأن 
اعتم���اد توصي���ات الدورة 
36 للجن���ة العربية الدائمة 
حلقوق اإلنس���ان وخاصة 
الفقرة 2 من البند اخلامس 
من توصيات اللجنة املوقرة 
املشار إليها بشأن إحياء اليوم 
العربي حلقوق اإلنسان حتت 
عنوان »حرية الرأي وحرية 
التعبير« وال���ذي يصادف 
ي���وم 16 مارس من كل عام، 
أن احل���ق في حري���ة الرأي 
والتعبي���ر هما من احلقوق 
اإلنسانية املترابطة، حيث 
الرأي األول بأحقية  يتعلق 
اإلنسان في أن يفكر ويعبر 
عن رأيه وإبداعاته املستقبلية 
أما احلق الثاني فيتعلق بحق 
اإلنسان في ان يعبر عن رأيه 
من خالل الوسائل املناسبة 

والتواصل مع املجتمع عبر 
وسائل االتصال املختلفة وهو 
حق يجوز إخضاعه لبعض 
الضوابط القانونية والواقعية 
التي تفرضه���ا الضرورات 

واألولويات الوطنية.
ولفتت الوزارة في بيانها 
إلى أن حرية التعبير تشمل في 
مضمونها عناصر عديدة مثل 
حرية اإلعالم وحرية وسائل 
االتصال والنشر وإذاعة اآلراء 
واألفكار واستقصاء املعلومات 
واألفكار في أي شكل كانت 
مبا في ذلك وسائل االتصال 

احلديثة.
إلى الضمانات  وأشارت 
الكويت  التي كفلها دستور 
والقوان���ني الوطنية حلرية 
التعبير  الرأي واحلق ف���ي 
واملساواة، كما حرص املشرع 
الكويتي على حماية حرية 
الرأي والتعبير، حيث نص 
صراحة في املادة األولى من 
القانون رقم 3 لسنة 2003 
بش���أن املطبوعات والنشر 
عل���ى أن حري���ة الصحافة 
والطباعة والنش���ر مكفولة 
وعدم خضوعها ألي رقابة 

مسبقة.
ال���وزارة في  واش���ارت 
بيانها إل���ى ضمانات حريه 
الرأي والتعبير في املواثيق 

الدولية واإلقليمية وما نصت 
عليه من وجوب متتع اإلنسان 
بحرية التعبير عن آرائه لكنها 
ليست على اإلطالق ففي كل 
مجتمع دميوقراطي قانوني 
التي حترص  القيود  بعض 
على عدم جواز ممارسة تلك 
احلريات على حقوق وحريات 
اآلخرين وهذا ما نص عليه 
املعهد الدولي للحقوق املدنية 
والسياسية، حيث أكد جواز 
خضوع هذه احلريات لبعض 
القيود منها احترام حقوق 
اآلخرين أو سمعتهم وحماية 
األمن القومي أو النظام العام 
أو الصحة العامة أو اآلداب 
العامة أو الدعوة إلى الكراهية 
أو  العنصرية  أو  القومي���ة 
الديني���ة أو التحريض على 
التمييز والعداء والعنف أو 

الدعاية للحرب.
ان  البي���ان  وأوض���ح 
الكويتي���ة  التش���ريعات 
واكبت تلك املبادئ الدولية 
اخلاصة بضوابط ممارسة 
التعبير وإبداء اآلراء  حرية 
مبا يضم���ن حماية حقوق 
أفراد املجتمع وحفظ النظام 
العام ومن تلك الضوابط ما 
مت حتديده من مسائل يحظر 
نشرها ومنها املساس بالذات 
اإللهي���ة أو القرآن الكرمي أو 

أو الصحابة وغير  األنبياء 
ذلك من املوضوعات الدينية 
أو التعرض لش���خص أمير 
الب���الد بالنق���د أو حتقير 
وازدراء دس���تور الدولة أو 

خدش اآلداب العامة.
وأعادت الوزارة التأكيد في 
ختام بيانها على ان الكويت 
التزال حريصة على بذل كل 
اجلهود إلرساء مبادئ حقوق 
اإلنس���ان عامة واحلق في 
حرية الرأي والتعبير بصفة 
خاصة في ظل مراعاة حقوق 
وحري���ات اآلخري���ن وعدم 

اجلور عليها.

تحديث القضاء الدستوري

من جهة أخرى، حتتضن 
الكوي���ت اجتم���اع احملاكم 
واملجالس الدستورية العربية 
في دورته التاس���عة والذي 
تنطل���ق فعاليات���ه برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يوم 22 مارس 
اجلاري.. ويكتسب االجتماع 
الذي يعقد بالتعاون مع احتاد 
احملاكم واملجالس الدستورية 
العربية أهمية خاصة كونه 
سيناقش عددا من املوضوعات 
املهم���ة في مج���ال تطوير 
وحتديث القضاء الدستوري 

في الدول العربية. 

اجتماع احتاد احملاكم العربية في الكويت 22 اجلاري

احلجي: اعتماد 
املعيار األوروبي 

لزيادة املشاركني 
ومعايير علمية 

للوقوف على تطور 
اجلائزة كمًا وكيفًا

الطويل: حريصون 
على قياس جناح 
اجلائزة في حث 

الشباب الكويتي على 
التنافس القرآني

ت ٧محليا
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صاحب السمو رعى الحفل الختامي للجائزة بحضور نائب األمير والغانم وكبار الشيوخ واملسؤولني

الكويت والصومال وتركيا 
تحصد املراكز األولى في »حفظ القرآن«

الشيخ  األمير  السمو  شمل صاحب 
ص���ب���اح األح���م���د ب��رع��اي��ت��ه ت��ك��ري��م أه��ل 
في  املشاركني  الكويت،  القرآن، ضيوف 
ال���ح���دث ال��ق��رآن��ي األك���ب���ر ال����ذي شهدته 
ال��ب��اد، وت��اب��ع��ه ال��ع��ال��م اإلس��ام��ي على 
م����دار األي�����ام امل��اض��ي��ة، ج���ائ���زة ال��ك��وي��ت 
اته  وقراء الكريم  القرآن  لحفظ  الدولية 
وت��ج��وي��د ت���اوت���ه، وأن�����اب س���م���وه عنه 
الشيخ  العهد  األم��ي��ر ول��ي  ن��ائ��ب  سمو 
نواف األحمد لحضور الحفل الذي أقيم 

أمس على مسرح قصر بيان.
االم��ة  رئ��ي��س مجلس  الحفل  وش��ه��د 
الشيوخ ورئيس  الغانم وكبار  م��رزوق 
مجلس الوزراء باالنابة وزير الخارجية 
وكبار  وال����وزراء  الخالد  صباح  الشيخ 

املسؤولني في الدولة. 
وح��ص��دت ال��ك��وي��ت امل��رك��ز األول في 
فرع القراءات العشر املتواترة، فيما كان 
املركز األول في فرع حفظ القرآن الكرم 
 ب��إح��دى ال���رواي���ات امل��ت��وات��رة من 

اً
ك��ام��ا

ف��رع  وف���ي  نصيب متسابق ص��وم��ال��ي، 
التاوة ملتسابق تركي.

ال��وط��ن��ي، ثم  ال��ح��ف��ل بالنشيد  وب���دأ 
ال��ذك��ر الحكيم، بعدها  آي���ات م��ن  ت���اوة 
أل�����ق�����ى وزي���������ر ال������ع������دل وزي���������ر االوق���������اف 
الصانع  يعقوب  االس��ام��ي��ة  وال��ش��ؤون 
ك���ل���م���ة ب����ني ف���ي���ه���ا ان ج����ائ����زة ال���ك���وي���ت 
انجازا  معدودة  خ��ال سنوات  »حققت 
م����ش����ه����ودا ج������دي������را ب�������أن ي�����ض�����اف ال����ى 
س��ج��ل ال���ك���وي���ت ال���ح���اف���ل ب��ال��ن��ج��اح��ات 
ي��خ��ف��ى  »وال  م��ض��ي��ف��ا  واالن��������ج��������ازات«، 
عليكم ان طموحاتنا مازالت كبيرة ولن 
يثنينا شيء عن تحقيق غايتنا الكبرى 
ممثلة فى تحقيق ريادة الكويت التامة 
ل��ل��ج��وائ��ز وامل���س���اب���ق���ات ال���ق���رآن���ي���ة على 
املستوى الدولي«. وتوجه الصانع إلى 
»أنتم  بالقول:  الكريم  الله  كتاب  حفظة 
ي����ا م����ن ج��م��ع��ت��م ال����ق����رآن ف����ى ص���دورك���م 
ول��ه��ج ب��ه لسانكم ي��ا أه��ل ال��ق��رآن واه��ل 
ال��ع��ل��ى وامل����ك����ارم اه����ل ال���ل���ه وخ��اص��ت��ه، 
العظيم، وهنيئا  الفوز  ه��ذا  لكم  هنيئا 
الى  اكبادهما  ف��ل��ذة  وام وج��ه��ا  اب  لكل 
ال��ك��ري��م. وط��وب��ى لكل بيت  حفظ كتابه 
تتلى فيه االيات وتتنزل فيه الرحمات، 
واوص����ي����ك����م ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى م�����ا ف��ي 

اوام��ره  الله واتباع  صدوركم من كتاب 
واج���ت���ن���اب ن��واه��ي��ه وال����دع����وة ال����ى ال��ل��ه 
والتعامل مع الناس بفهم واع وحكمة 
راشدة«. ثم ألقى رئيس لجنة التحكيم 

ع��ب��دال��ه��ادي ال��ع��ق��اب ك��ل��م��ة أش����اد فيها 
باملسابقة، وقال: »ها هي الكويت البلد 
امل��ع��ط��اء وال����واح����ة ال����وارف����ة ال��غ��ن��اء فى 
موسمها ال��س��ادس الح��ي��اء سنة ق��راءة 

ات���ه العشر  ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وس����رد ق���راء
ال���ي���وم ب���ني جنباتها  امل���ت���وات���رة ت��ج��م��ع 
حفظة كتاب الله تعالى من شتى بقاع 
اوال  الكريم  الله  لكتاب  تعظيما  العالم 

للخير  ون��ش��را  ثانيا  بحملته  واحتفاء 
فى ربوعها ورب��وع غيرها دائما وابدا 

وذلك برعاية ابوية سامية«.
بعدها ت��م ع��رض فيلم وث��ائ��ق��ي عن 
وانجازاتها  واهدافها  الجائزة  مسيرة 
ث��م ت��ف��ض��ل س��م��و ن��ائ��ب االم��ي��ر بتكريم 
ل����ج����ان ال���ت���ح���ك���ي���م وت����ق����دي����م ال����ج����وائ����ز 
باملسابقة،  الفائزة  والجهات  للفائزين 
ك��م��ا ت��م ت��ق��دي��م ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة لسموه 

بهذه املناسبة.

تكريم املتسابق الصومالي عبدالرزاق عبدي

تكريم لجنة التحكيم

نائب األمير يتوسط الغانم وكبار الشيوخ والوزراء في حفل الختام

هدية تكريمية لسمو نائب األمير نائب األمير يكرم املتسابق التركي فروح مشطوار

• الصانع: طموحاتنا كبيرة لتحقيق ريادة الكويت التامة 
للجوائز واملسابقات القرآنية على املستوى الدولي

الفائزون
امل����رك����ز األول  ح���ص���ل ع���ل���ى 
ف���ي ف���رع ح��ف��ظ ال���ق���رآن ال��ك��ري��م 
 بإحدى الروايات املتواترة 

اً
كامل

املتسابق الصومالي عبدالرزاق 
ع���ب���دال���ل���ه ع����ب����دي، ون������ال امل���رك���ز 
ال����ث����ان����ي ع���م���ر ب�����ن ح���س���ن ب��ن 
س��ع��ي��د ب��اع��ي��س��ى م����ن امل��م��ل��ك��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، وح����ل في 
أحمد  بديع  أحمد  الثالث  املركز 
من فلسطن، وفي املركز الرابع 
من  إسحق  آدم  عبدالله  محمد 
ال��س��ودان، وف��ي املركز الخامس 
عبدالعزيز  ال��ق��ط��ري  امل��ت��س��اب��ق 

عبدالله الحمري. 
أم�����ا ف�����رع ال�����ق�����راءات ال��ع��ش��ر 
ف��ي��ه  األول  ف����ك����ان  امل�����ت�����وات�����رة، 
الكويتي عمر يوسف الشعلن، 
دروي���ش  الفلسطيني  وال��ث��ان��ي 
م���ن���ص���ور دروي�����������ش، وال���ث���ال���ث 

التشادي أبوبكر داود صالح.
كما حصد املركز األول في 
ال��ت��لوة امل��ت��س��اب��ق التركي  ف���رع 
الثاني  واملركز  فروح مشطوار، 
كان للمتسابق العراقي إبراهيم 
اإلي��ران��ي  والثالث  منهل،  صالح 
ح��م��ي��د رض����ا ع��ب��اس��ي وال���راب���ع 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ع���ل���ي ص�����لح ع��ل��ي 
املصري ماهر  والخامس  عمر، 

فرماوي.

حافظة صغيرة
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وفـي اخلتام تقدمت اللجنة العليا واللجنة التنفيذية مل�شافحة 

ال�شباح  حفظه اهلل  ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر  االأمري  �شمو 

واأخذ ال�شور التذكارية . 

وكان الـختام هدية كرمية قدمها اإىل �شمو نائب االأمري ال�شيخ 

ووزير  العدل  وزير  معايل  من  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  نواف 

االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية وكانت عبارة عن عقد من النحا�س 

حمفور باأ�شماء القراآن الكرمي مت�شلني مع بع�شهم بكلمة اقراأ 

وهي اأول كلمة انزلت بالقراآن الكرمي
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