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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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77

�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 - م. فريد ا�شد عمادي )وكيل وزارة االوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية(

- نائب رئي�س اللجنة -  وليد عبدالعزيز العمار)وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد ل�شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية(

أعضاء اللجنة: 
- وليد عي�شى ال�شعيب )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد لل�شوؤون االدارية والمالية( 

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

- داوود عبدالوهاب الع�شعو�شي )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد لل�شوؤون الثقافية(

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

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

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

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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ال�شيد 

م/ فريد اأ�شد عمادي

رئي�س اللجنة العليا 

ال�شيد 

وليد عي�شى ال�شعيب

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

اأحمد حممد عبداهلل الطويل

ع�شو اللجنة العليا

ال�شيد 

وليد عبدالعزيز العمار

نائب رئي�س اللجنة العليا 

ال�شيد

داوود عبدالوهاب الع�شعو�شي

ع�شو اللجنة العليا

ال�شيد 

نا�شر اأحمد عبد الرحيم الكندري

ع�شو ومقرر اللجنة العليا
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ال�شيد 

خالد حممد املطريات

ممثل وزارة اخلارجية

ال�شيد 

يو�شف مطلق ال�شفران

ممثل وزارة االإعالم )التلفزيون(

املقدم 

�شالح حمد ال�شهيل

ممثل وزارة الداخلية

ال�شيد 

ح�شام جا�شم امل�شيليم

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 

وليد حمد الف�شلي

رئي�س اللجنة االإدارية

ال�شيد 

بدر رجيب معيوف

رئي�س جلنة املعر�س

ال�شيد 

و�شــــاح علــــي العلــــي

رئي�س جلنة �شوؤون املت�شابقني

ال�شيد 

في�شل عبداهلل ال�شاملي

رئي�س اللجنة املالية

ال�شيد 

عبداللطيف علي الكندري

رئي�س جلنة الربامج واالأن�شطة

ال�شيد 

�شعود فالح احلجرف

ممثل الديوان االأمريي

العميد 

عادل اأحمد احل�شا�س

ممثل وزارة الداخلية 

ال�شيد 

مناحي �شلطان املطريي

رئي�س جلنة العالقات العامة

ال�شيد 

عبد العزيز فا�شل العنزي

رئي�س اللجنة العلمية

ال�شيد 

د. فهد فريج اجلنفاوي

رئي�س اللجنة االعالمية

ال�شيد 

اقبال جا�شم اخللفان

ممثل وزارة املالية

ال�شيد 

اأحمد حممد عبداهلل الطويل

نائب رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد 

نا�شر اأحمد الكندري

ع�شو ومقر

اللجنة العليا والتنفيذية

ال�شيد 

خالد يو�شف �شالح بوغيث

رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد 

�شمري عبدالرحيم الغريب

ممثل وزارة االإعالم )االإذاعة(
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة التنفيذية - خالد يو�شف �شالح بوغيث )وكيل وزارة االوقاف الم�شاعد للتخطيط والتطوير(

- 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(- ح�شام جا�شم الم�شيليم  )رئي�س لجنة النظم االلية(

-  مناحي �شلطان المطيري ) رئي�س لجنة العالقات العامة(  - و�شاح علي العلي )رئي�س لجنة �شوؤون المت�شابقين( 

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

- يعقوب محمد االأحمد )رئي�س لجنة �شوؤون الحفل(- علي مال اهلل ا�شماعيل ) رئي�س لجنة ال�شيوف(

- نواف علي �شالح ال�شرقاوي )رئي�س اللجنة االعالمية(- �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 و�شوؤون التحكيم(- خالد محمد المطيرات )ممثل وزارة الخارجية(

-يو�شف مطلق ال�شفران ) 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. 

13- متابعة وتوجيه ورقابة العمل بالجائزة ومعالجة ما قد 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. 

18- اعتماد خطة حفل الجائزة واإقرار موعد حفل الجائزة ومقره. 

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

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 - د. محمد فالح مندكار  - )دولة الكويت(

أعضاء اللجنة:
- د. مهدي دهيم )جمهورية الجزائر ( - د.محمد بن احمد البرهجي )المملكة العربية ال�شعودية ( 

- د. محمد م�شالي ) الجمهورية التركية(- ال�شيخ محمد �شليمان الجيالني   )الجمهورية اليمنية ( 

- ال�شيخ بالل بارودي    )الجمهورية اللبنانية (

لجنة التحكيم الفرع الرابع »المشروع التقني«:
- رئي�س اللجنة - عادل مفلح الر�شيدي  

- نائب رئي�س اللجنة - يعقوب محمد االحمد  

أعضاء اللجنة:
- ح�شن دحيم مناور الر�شيدي  - موؤيد عنبر مال اهلل فرج               - احمد جا�شم احمد الن�شف    

 

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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هيكل لجنة التحكيم:
رئي�س اللجنة - د. محمد فالح مندكار  - )دولة الكويت(

أعضاء اللجنة:
- د. مهدي دهيم )جمهورية الجزائر ( - د.محمد بن احمد البرهجي )المملكة العربية ال�شعودية ( 

- د. محمد م�شالي ) الجمهورية التركية(- ال�شيخ محمد �شليمان الجيالني   )الجمهورية اليمنية ( 

- ال�شيخ بالل بارودي    )الجمهورية اللبنانية (

لجنة التحكيم الفرع الرابع »المشروع التقني«:
- رئي�س اللجنة - عادل مفلح الر�شيدي  

- نائب رئي�س اللجنة - يعقوب محمد االحمد  

أعضاء اللجنة:
- ح�شن دحيم مناور الر�شيدي  - موؤيد عنبر مال اهلل فرج               - احمد جا�شم احمد الن�شف    

 

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.

الدكتور

حممد بن احمد الربهجي

 اململكة العربية ال�شعودية

ال�شيد 

موؤيد عنرب فرج

ع�شو ومقرر

جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�شيد 

ح�شن دحيم مناور الر�شيدي

ع�شو جلنة حتكيم الفرع الرابع

ال�سيخ 

بـــــالل بــــــارودي

اجلمهورية اللبنانية

ال�سيخ 

حممد �شليمان اجليالين

اجلمهورية اليمنية

ال�شيد 

احمد جا�شم احمد الن�شف

ع�شو جلنة حتكيم الفرع الرابع

الدكتور 

 مهـــــدي دهيــــم

 جمهورية اجلزائر

الدكتور

حممــــــد م�شالـــــي

اجلمهورية الرتكية

ال�شيد 

عادل مفلح الر�شيدي

رئي�س جلنة حتكيم الفرع الرابع

الدكتور 

حممد فالح مندكار

دولة الكويت

رئي�س جلنة ال�شوؤون العلمية 

والتحكيم

ال�شيد 

يعقوب حممد االحمد

 نائب رئي�س جلنة حتكيم الفرع الرابع
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هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة االإعالمية - فهد فريج الجنفاوي

- نائب رئي�س اللجنة االإعالمية - �شعود محد العروج

أعضاء اللجنة: 
- قي�شر عبد المجيد الخنفر- نواف علي ال�شرقاوي

- عي�شى علي الب�شر- ب�شار محمد الكندري

 - يو�شف عبد الحميد الدعا�س- قطيم عطااهلل الهاجري

- احمد في�شل الماجد- خالد هليل فرحان

- احمد ابراهيم عبد القادر القادري- عدنان ال�شرقاوي

- مهدي عبد ال�شتار عبد الفتاح

- محمد نزيه م�شطفى �شحادة

- مبارك فهد الدو�شري

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

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. 

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

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 - فهد فريج الجنفاوي

- نائب رئي�س اللجنة االإعالمية - �شعود محد العروج

أعضاء اللجنة: 
- قي�شر عبد المجيد الخنفر- نواف علي ال�شرقاوي

- عي�شى علي الب�شر- ب�شار محمد الكندري

 - يو�شف عبد الحميد الدعا�س- قطيم عطااهلل الهاجري

- احمد في�شل الماجد- خالد هليل فرحان

- احمد ابراهيم عبد القادر القادري- عدنان ال�شرقاوي

- مهدي عبد ال�شتار عبد الفتاح

- محمد نزيه م�شطفى �شحادة

- مبارك فهد الدو�شري

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

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. 

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

والمرئي.

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

9- متابعة احتياجات الجائزة من الدروع وال�شهادات والهدايا.

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

- نائب الرئي�س - عمر يو�شف جزاع ال�شعالن       

أعضاء اللجنة: 
- ناجي م�شعان عبيد العنزي- في�شل عبا�س الر�شيدي

- محمد علي البدري- محمد غريب الفودري

- تركي محمد الن�شر- حمدي محمد عبدالر�شيد

اأعمال  بدعم  تخت�س  اإدارية  لجنة  هي 

لجان التحكيم والتن�شيق فيما بينها وتلبية 

مختلف احتياجاتها ب�شكل عام.

اختصاصات لجنة الشؤون العلمية والفنية:
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 وفي 

اختيار وتر�شيح المحا�شرين بالتن�شيق مع لجنة 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 فهد الراجحي- خالد عبداهلل الخليفان

- بدر نا�شر الفرحان- حمد حمود الر�شيدي

- م�شطفى علي عثمان- �سيد محمد �سيد

- طالل عثمان خالد- محمود ال�شيد �شرف

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 - و�شاح علي العلي

أعضاء اللجنة: 
- خالد وا�شل المطيري- بدر مانع العجمي- محمد عبداهلل ال�شبيعي

- عبد العزيز نا�شر البديوي- �شلطان خ�شر العنزي- بدر عبد الهادي العازمي

- علي ح�شين المو�شوي- عبداهلل �شعيد المطيري- م�شاري مبارك العازمي

- عبداهلل �شعود الكريباني- محمد طالل الفار�شي- خالد �شالم الهدية

- م�شعل �شعود العنزي- نا�شر فهيد العجمي- محمد �شالح المري

- ح�شين عبداهلل جا�شم- علي �شالح الح�شن- احمد يو�شف الحقان

- مطلق مطير ال�شريحة

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 - بدر رجب المعيوف

أعضاء اللجنة: 
- عيد خمي�س ال�شمري- م�شعل فهد العتيبي

- لطيفة عبداهلل العجمي- محمد زمان �شالح

- عا�شم عبداهلل م�شطفى- في�شل مبارك العازمي

- فهد محمد العتيبي- يا�شر ابراهيم قا�شم 

- محمد رمزي مهران- عايد محمد عا�شور

- �شعاد مو�شى الفودري

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 - ح�شام جا�شم الم�شيليم

أعضاء اللجنة: 
- طالل عبداهلل الزير- يو�شف عبداهلل الجالهمة

- عبد الرحمن بدر را�شد- رفاعي محمد محمود

- مبت�شم احمد ابو ح�شين- و�شام زياد ق�شوع

- محمد معروف ع�شبيه- محمد ثامر الف�شل 

- خالد طالب زاده

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

بعدما حتقق حلم جائزة الكويت الدولية حلفظ القراآن الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته وبلغت 

امل�شابقات  بني  ال�شبق  ق�شب  وحازت  الباهر  النجاح  هذا  واثمرت   غ�شونها  واورقت  ال�شابع  عامها 

الدولية وا�شبحت درة من دررها ، ونالت �شرف الريادة والتميز ال على م�شتوى دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وفقط بل على م�شتوى امل�شابقات الدولية عامة.

اأمري  �شمو  من  مببادرة  جاءت  التي  اجلائزة  لهذه  املنزلة  و�شمو  الهدف  وعظيم  امل�شمون  �شرف  ولعل 

الكرمية  وبرعايتة  ورعاه  اهلل  .....حفظه  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ/  املفدى  البالد 

واهتمامه اخلا�س وحر�س �شموه على تكرمي الفائزين من حملة  كتاب اهلل ودعم �شموه لكل امل�شاريع 

التي ت�شب يف  خدمة القراآن الكرمي و�شبل ن�شره وتكري�س قيمه.

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

اآملني  الكرمي،  للقراآن  الدولية  اجلائزة  واإقامة  تنظيم  يف  ال�شابعة  جتربتها  خال�شة  اأيديكم  بني 

اإدارتها  واأ�شلوب  فيها   امل�شاركني  وم�شتوى  اجلائزة  عن  الوافية  املعلومات  التقرير  هذا  يف  نقدم  اأن 

وتنظيمها، وامل�شاركات الدولية فيها... هذا وي�شر االإدارة تلقي مالحظاتكم 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

وزارة ال�شحة  
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 الباب الثاني

التعريف بالجــائــزة
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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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الدورة ال�سابعة

 6 - 13  رجـب 1437 هـ
13 - 20 �إبريل 2016 م

في فندق كر�ون بالز� - �لكويت
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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 �سنة 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�سروع 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 تسعة وتسعون متسابق ) ٩٩ (

)58( حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

)7( حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر 

)34( التالوة والرتتيل

)21( فرع التقني
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حفظ القرآن الكريم كامال مع التجويد

   تالٚزا حمًدحمًد 
 يانـــٙ

 حفظ انمزآٌ انكزٚى 

03/07/1437 1 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 كَٕحٙ عثد انعشٚش
 ســاحم انعــــاج 

 حفظ انمزآٌ انكزٚى 

03/07/1437 2 

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 3 

 اسالو سادِ يفحاح اندٍٚ
 طاجكسحاٌ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حفظ انمزآٌ انكزٚى 

03/07/1437 4 

 سهطاٌ حمًد نطٛــف
 جشر املاندٚـــف

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 5 

 أَعاو اهلل َظز٘
 أفغاَسحــاٌ

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 6 

 اندُٕٚفأٚاو اندٍٚ فزح 
 رٔسٛــا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حفظ انمزآٌ انكزٚى 

03/07/1437 7 

 عًاد سعٛد حمًد 
 فزَســـا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 8 

 عثد املؤيٍ إتزاْٛى 
 غاَـــــا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 9 

 أسعد جٕفٛك سعٛد 
 انًٛــــٍ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حفظ انمزآٌ انكزٚى 

03/07/1437 10 

 حمًد عشت تٍ حاج أمحد
 تزَٔا٘ دار انسالو

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 11 

 حيٛٙ سهٛى احملًد 
 أملاَٛـــــا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 12 

 عًز أمحد تٓانـــٙ
 ْٕنُــــدا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حفظ انمزآٌ انكزٚى 

03/07/1437 13 

 تهدسايزٖ رجة 
 جزكٛــــــا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

03/07/1437 14 

 إمساعٛم يٕسٗ عثد اهلل 
 انكايٛــزٌٔ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 عثد انزمحٍ حمًد َاصز
 َٛجريٚــــا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 15 

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

 دافشحمًد ٕٚسف 
 جُٕب أفزٚمٛا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 16 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حمًد سكزٚا فٛط
 تُغالدٚش

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 17 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 أمحد عشري٘
 املغزب

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 18 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حمًد محٛد٘ ححا
 أَدَٔٛسٛا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 19 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حافظ عثد انغُٙ 
 تاكسحـــاٌ

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 20 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 عثد اهلل مجال إمساعٛم
 جٛــثٕجٙ

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 21 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 اندخــٙخطـــز٘ 
 يٕرٚحاَٛا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 22 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 عثد احلفٛظ طّ
 أٔغُــدا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 23 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 خضـــز يــايــٍ
 جٕجـــٕ

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 24 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 رمحاٌ  شٓشادعدٍٚ 
 أيزٚكا

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 25 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 حمًد صًد حمًٕد٘
 إٚــــزاٌ

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 26 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 نٛثٛـــا
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 27 

ٌ إدرٚس   حمًٕد سهًٛا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 جَٕــــس
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 28 

 حيٛٙ أتٕ احلســٍ 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 األردٌ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 29 

 حمًٕد عثد انكزٚى طاْز

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 فهسطني 
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 30 

 يٕسٗ حمًد عهٗ عٕض 

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

 انسعٕدٚة 
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 31 

 فٛصم حمًد احلارثٙ

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 يــصـــز
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 32 

 حمًد َٛاس٘ حمًد عثدانعشٚش

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انثحزٚــــٍ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 33 

 جاسى خهٛفة إتزاْٛى 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 يانٛــشٚا
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 34 

 حمًد رشاد تٍ عثد اهلل 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انعـــزاق
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 35 

 ًْاو ثايز إتزاْٛى 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

ـًــــاٌ
ُ
 ع

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 36 

 عثد اهلل تٍ سعٛد احملزس٘

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انسٕٚد
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 37 

 ْارٌٔ حسٍ عثد٘

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 تُٛــٍ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 38 

 إدرٚس أٔل 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 لطــز
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 39 

 أَس تٍ ْاشى حمًد 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 جشــاد
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 40 

 أمحد حمًد طاْز 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 أٔستكسحاٌ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 41 

 حمًد حيٛٙ حمًٕد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 اجلــشائــز
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 42 

 تٕ جالل انطٛة حمٙ اندٍٚ 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انســٕداٌ 
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 43 

 خمحار عثد اهلل حمًد 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 أفزٚمٛا انٕسطٗ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 44 

 ٌ  حمًد عثد انغُٙ عثًا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 نثُــــاٌ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 45 

 عدَاٌ حمًد سهًاٌ

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

 جُشاَٛا 
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 46 

 عثد احلًٛد يسعٕد 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انثٕسُة ٔاهلزسك 
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 47 

 سنزجزغإمساعٛم 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 غٕٚاَا
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 48 

 أسْار اندٍٚ خاٌ 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 كاسخسحاٌ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 49 

  تٛكٛشاتٕٚسف أٔيل 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 جشر انمًز
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 50 

 مجال اندٍٚ حمًد

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 غايثٛـــا
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 51 

   جٛاوَذٚز حسٍ 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انكٕٚث
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 52 

 انشٕٚعسامل فٓد سامل 

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انصـٕيــال
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 53 

 حمًٕد إتزاْٛى عثداهلل

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 انســـُغال
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 54 

 ٌ  دٚانٕعثًا

حفظ القراآن الكرمي كامال مع التجويد

 تٕركُٛا فاســـٕ
 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 55 

ٌ آدو عًز تٛهٛى  عثًا
 انُٛجـــــز

 حفظ انمزآٌ انكزٚى

03/07/1437 56 

 انثشري أتٕ تكز 

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

 بسام عبد املالك عبد احلويد 
 اليوي

 القــراءات

03/07/1437 1 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 سعيد إبراهين سعيد 
 فلسطني

 القــراءات

03/07/1437 3 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 الدرو عجبةهٌري خضر 
 تشـــاد

 القــراءات

03/07/1437 5 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 عثواى أمحد جندٍ
 لبٌـــاى

 القــراءات

03/07/1437 8 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 أيوب بي رفيق 
 توًــــس

 القــراءات

03/07/1437 2 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 إمساعيل عبد الرمحي حموود
 الســـوداى
 القــراءات

03/07/1437 7 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 سعيد إبراهين سعيد 
 فلسطني

 القــراءات

03/07/1437 4 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر

 إمساعيل شام إمساعيل 
 الصــوهال
 القــراءات

03/07/1437 6 

حفظ القراآن الكرمي بالقراءات الع�شر
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التــــالوة والترتيـــــل

 ساكُ به ميني
 ســادم انعــــاج 

 حـــــــالَة

03/07/1437 1 

التالوة والرتتيل

 مريزا بٍك وُر عهى 
 لريغٍسسخان

 حـــــــالَة

03/07/1437 2 

التالوة والرتتيل

 حممد وبًٍ راشد 
 جسر ادلانــدٌف

 حـــــــالَة

03/07/1437 3 

التالوة والرتتيل

 ذبٍخ اهلل رمحخً
 أفغاوسخـــان

 حـــــــالَة

03/07/1437 4 

التالوة والرتتيل

 وُر احلك ٌٍُذا 
 غاوـــا

 حـــــــالَة

03/07/1437 5 

التالوة والرتتيل

 عهى  إبراٌٍمُفأمحد 
 رَسٍــــا

 حـــــــالَة

03/07/1437 6 

التالوة والرتتيل

 عبد انكرٌم شرلً
 ٌُنىـــدا

 حـــــــالَة

03/07/1437 7 

التالوة والرتتيل

 عبد انرمحه دسه حممُد
 أدلاوٍــــا

 حـــــــالَة

03/07/1437 8 

التالوة والرتتيل

 حممد سٍسجـــان
 حركٍـــــا

 حـــــــالَة

03/07/1437 9 

التالوة والرتتيل

 زردادحممد ظٍري 
 جىُب أفرٌمٍا

 حـــــــالَة

03/07/1437 10 

 حالَةالتالوة والرتتيل

03/07/1437 11 

 عهى إمساعٍم حممد 
 وٍجريٌــــا

التالوة والرتتيل

 حممد حُدٍد به عهً
 بىغالدٌش

 حالَة

03/07/1437 12 

التالوة والرتتيل

 حممد انفالح
 ادلغرب

 حالَة

03/07/1437 13 

التالوة والرتتيل

 إمساعٍم عبد اهلل  اٌرَان
 أودَوسٍا

 حالَة

03/07/1437 14 

التالوة والرتتيل

 عثمان كان
 مُرٌخاوٍا

 حالَة

03/07/1437 15 

التالوة والرتتيل
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 مبريٌَُسف 
 أَغىـــدة

 حالَة

03/07/1437 16 

التالوة والرتتيل

 عبد انعسٌس  َرَدابا
 حـُجـــُ

 حالَة

03/07/1437 17 

التالوة والرتتيل

 إٌـــران
 حالَة

03/07/1437 18 

 إبراٌٍم دسني فالح 

التالوة والرتتيل

التــــالوة والترتيـــــل

 مــصــــر
 حالَة

03/07/1437 19 

 انسٍد محدي انسٍد إبراٌٍم

التالوة والرتتيل

 انعـــراق
 حـــالَة

03/07/1437 20 

 عدوان مشٍم جــرَ

التالوة والرتتيل

 بىٍـــه
 حـــالَة

03/07/1437 21 

 ساوً عبد اهلل عبد انكرٌم

التالوة والرتتيل

 مانٍـــسٌا
 حـــالَة

03/07/1437 22 

 عبد اخلري جهٍم 

التالوة والرتتيل

 أَزبكسخان
 حـــالَة

03/07/1437 23 

 عباش  باباٌُفمٍــر 

التالوة والرتتيل

 اجلــسائر
 حـــالَة

03/07/1437 24 

 حممد حُمً حممد بُشُشت

التالوة والرتتيل

 أفرٌمٍا انُسطى
 حـــالَة

03/07/1437 25 

 محــسي انىــُر حممـد 

التالوة والرتتيل

 حىساوٍا
 حـــالَة

03/07/1437 26 

 إبراٌٍم دسني

 حـــالَةالتالوة والرتتيل

03/07/1437 27 

 أسف عبدَل رشٍد 
 غٌُاوا

التالوة والرتتيل

 حـــالَة

03/07/1437 28 

 خُجاوعمان وُف عهى 
 كازخسخان 

 حـــالَةالتالوة والرتتيل

03/07/1437 29 

 ٌُسف داََد صاحل
 جسر انممر

 حـــالَةالتالوة والرتتيل

03/07/1437 30 

 األمني سٍسً
 غامبٍـــا

التالوة والرتتيل
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التــــالوة والترتيـــــل

 حـــالَة

03/07/1437 31 

 زٌد سهٍمان عهً
 انكٌُج

 حـــالَةالتالوة والرتتيل

03/07/1437 32 

 إخالص أمحد صادق عبدي
 إثـٍـُبٍــــا

التالوة والرتتيل

 حـــالَة

03/07/1437 33 

 أسامت ٌاشم انصايف 
 اإلمـــاراث

 حـــالَةالتالوة والرتتيل

03/07/1437 34 

 حممد سهٍمان ٌَدرَغُ
 بُركٍىا فاســــُ

التالوة والرتتيل

03/07/1437 35 

 ادلٍمانسهٍمان به عبداهلل به عمر 
 ادلمهكت انعربٍت انسعُدٌت 

التالوة والرتتيل انـــرابع

03/07/1437 36 

 أمحد واصر عبد انمادر
 انســٌُـــد
التالوة والرتتيل حــــــالَة
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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  االربعاء  يوم  �شباح  يف  اجلائزة  فعاليات  افتتحت   

2016/4/13م 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  ال�شانع  املح�شن  عبد  يعقوب 

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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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 :

ا�شماعيل مندكار  رئي�س جلنة التحكيم من دولة  ال�شيخ د/حممد فالح   -1

الكويت.

2 - ال�شيخ بالل يحيى بارودي ع�شو جلنة التحكيم من اجلمهورية اللبنانية. 

اململكة  من  التحكيم  جلنة  ع�شو  البهرجي  احمد  بن  د/حممد  ال�شيخ   -3

العربية ال�شعودية.

4- ال�شيخ / مهدي دهيم ع�شو جلنة التحكيم من اجلمهورية اجلزائرية.

5- ال�شيخ حممد �شليمان اجليالين ع�شو جلنة التحكيم من جمهورية اليمن.

6- ال�شيخ حممد امني ما�شايل ع�شو جلنة التحكيم من اجلمهورية الرتكية.

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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 البرامج واالنشطة الترفيهية 

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

وتنفيذ  اإعداد  على  تالوته  وجتويد  الكرمي  القراآن  حلفظ 

من  باجلائزة  للمت�شابقني  وترفيهية  علمية  رحالت  عدة 

البارزة  الكويت  معامل  على  لالطالع  االإ�شالمي  العامل  دول 

واالجتماعي  الثقايف  امل�شتوى  على  التميز  جوانب  وملعرفة 

كافة  على  وتقدم  تطور  من  ت�شهده  وما  الكويت  لدولة 

اإعجاب  والرحالت  الزيارات  هذه  نالت  وقد   ، االأ�شعدة 

الرحالت:    هذه  بني  ومن  املت�شابقني  ال�شيوف  وا�شتح�شان 
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أوال : صالة الجمعة في المسجد الكبير وزيارة أبراج الكويت 

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

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

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

بامل�شاجد  وعنايتها  الرائد  الكويت  دور  على  فاأثنوا  الكويت  �شماء  يف  اإ�شالمية 

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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خامسا : جولة بسوق المباركية

مت تنظيم جولة ب�شوق املباركية ُدعي لها جميع امل�شاركني يف جائزة الكويت الدولية وقد مت االطالع على 

جميع مرفقات �شوق املباركية .
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سادسا : برنامج ترفيهي ثقافي بحديقة الشهيد

مت تنظيم برنامج ترفيهي ثقايف من خالل العديد من امل�شابقات الثقافية والريا�شية �شارك فيه امل�شاركني 

يف جائزة الكويت الدولية .
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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 .

ومن �شمو نائب االمري ال�شيخ نواف االحمد اجلابر ال�شباح -حفظه 

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

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

تعبري 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 :

�شمو نائب االأمري 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 .

عبد  يعقوب  االإ�شالمية  وال�شوؤون  االأوقاف  ووزير  العدل  وزير  ومعايل 

املح�شن ال�شانع   .

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 �شمو نائب االأمري ال�شيخ نواف االأحمد 

اجلابر ال�شباح وافتتح باآيات من الذكر احلكيم عطر بها م�شامع احل�شور القارئ : زيد 

الكويت  جائزة  يف  التالوة  فرع  الرابع  باملركز  الفائز  الكويت  دولة  من  علي  �شليمان 

الدولية الدورة ال�شابعة  .

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

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

يعقوب عبد املح�شن ال�شانع كلمته التي ا�شتهلها بحمد اهلل والثناء عليه وال�شالة وال�شالم 

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

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

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 

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

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 

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

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 

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

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

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 حممد فالح ا�شماعيل مندكار ... دولة الكويت

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

اأمري البالد ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح و�شمو نائب االأمري ال�شيخ نواف االحمد 

اجلابر ال�شباح على رعايتهم ال�شامية واهتمامهم الكبري بالقراآن الكرمي واأهله مذكرا 

اأن هذه اجلائزة  ، وذكر ف�شيلته  اأجر خدمة القراآن الكرمي والعمل على ن�شره  بعظيم 

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  النادرة واأن يحفظهم بحفظهم للقراآن وعنايتهم به وتكرميهم الأهله ويف اخلتام 

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 : حممود �شليمان املربوك ادري�س                                 ليبيا 

الفائز الثاين : في�شل بن حممد بن مزعل احلارثي                                          ال�شعودية

الفائز الثالث : عدين �شهزاد                                           الواليات املتحدة 

الفائز الرابع : حممد زكريا                                                                بنجالدي�س 

الفائز اخلام�س : هارون ح�شن عبدي                                       ال�شويد 

فرع القراءات:
الفائز االأول : عثمان احمد جنده                                                               لبنان 

الفائز الثاين :منري خ�شر عجب الدور                           ت�شاد

الفائز الثالث : ا�شماعيل �شام ا�شماعيل                                     ال�شومال 

فرع التالوة: 
الفائز االأول : عبد اخلري بن جليل                                                              ماليزيا 

الفائز الثاين : حممد تومي بو�شو�شة                                                                اجلزائر

الفائز الثالث : ابراهيم فالح تب�شم جهره                                    ايران

الفائز الرابع : زيد �شليمان علي حممد                                                              الكويت 

الفائز اخلام�س : حممد �شيزجان                                                   تركيا
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فرع أفضل مشروع تقني : 

-اف�شل تطبيق الكرتوين

 )تطبيق ترديد حلفظ القراآن الكرمي( .

اململكة العربية ال�شعودية 

تنفيذ اململكة االردين الها�شمية

- اف�شل موقع الكرتوين

 ) مت حجب اجلائزة(.

- اف�شل جهاز الكرتوين

 ) مت حجب اجلائزة(.

86



87



88

الشخصية القرآنية األولى
الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

والدته: ولد عام 1 رجب 1366هـ الموافق 22 مايو 1947م بقرية القرن الم�شتقيم بالعر�شية ال�شمالية جنوب منطقة مكة 

المكرمة.

ن�شاأته: ن�شاأ ال�شيخ علي الحذيفي في اأ�شرة متدينة، كان والده اإمامًا وخطيبًا في الجي�س ال�شعودي. تلقى تعليمه االأولي في 

اأجزائه، كما حفظ  الحذيفي، مع حفظ بع�س  اإبراهيم  بن  ال�شيخ محمد  يد  الكريم نظرًا على  القراآن  اب قريته، وختم  ُكَتّ

ودر�س بع�س المتون في العلوم ال�شرعية المختلفة. وفي عام 1381 هـ التحق بالمدر�شة ال�شلفية االأهلية بـ محافظة بلجر�شي 

وتخرج فيها بما يعادل المرحلة المتو�شطة، ثم التحق بالمعهد العلمي في بلجر�شي عام 1383هـ وتخرج فيه �شنة 1388هـ، 

مكماًل للمرحلة الثانوية، وا�شل درا�شته الجامعية بكلية ال�شريعة في جامعة االإمام محمد بن �شعود االإ�شالمية بالريا�س عام 

1388هـ وتخرج فيها عام 1392هـ، وبعد تخرجه عين مدر�شًا بالمعهد العلمي في محافظة بلجر�شي وقام بتدري�س التف�شير 

والتوحيد والنحو وال�شرف والخط اإلى جانب ما يقوم به من االإمامة والخطابة في جامع محافظة بلجر�شي االأعلى.

ح�شل على درحة الماج�شتير من جامعة االأزهر عام 1395هـ، وح�شل على الدكتوراه من الجامعة نف�شها ـ ق�شم الفقه �شعبة 

المذاهب  ال�شريعة االإ�شالمية درا�شة مقارنة بين  المختلفة في  الر�شالة ،طرائق الحكم  ـ وكان مو�شوع  ال�شرعية  ال�شيا�شة 

االإ�شالمية.

�س في كلية  حياته العملية عمل في الجامعة االإ�شالمية منذ عام 1397 هـ، فدر�س التوحيد والفقه في كلية ال�شريعة، كما دَرّ

الحديث وكلية الدعوة واأ�شول الدين، ودر�س المذاهب بق�شم الدرا�شات العليا، وقام بتدري�س القراءات بكلية القراآن الكريم ـ 

ق�شم القراءات. ويعد ال�شيخ علي الحذيفي اأحد القراءالمتميزين في ال�شعودية والعالم االإ�شالمي، وله ت�شجيالت اإذاعية في 

عدد من االإذاعات داخل المملكة وخارجها، وقد اأجيز في القراءات من عدد من كبار القراء وهم:ال�شيخ اأحمد عبد العزيز 

�شورة  يكمل  ولم  بال�شبع  برواية حف�س وقراأ عليه  اإجازة  ـ  ال�شيد عثمان  الع�شر.ال�شيخ عامر  القراءات  في  اإجازة  ـ  الزيات 

ـ قراأ عليه ختمة برواية حف�س.اإجازة في الحديث من ال�شيخ  البقرة ب�شبب وفاة ال�شيخ عامر.ال�شيخ عبد الفتاح القا�شي 

حماد االأن�شاري.

منا�شبه اإلى جانب عمله بالتدري�س الجامعي

عام  وحتى  1399هـ   6  6 منذ  النبوي  للم�شجد  وخطيب  -اإمام  -اإمام وخطيب م�شجد قباء ـ لفترات متفاوتة            

.1401

-اإمام وخطيب الم�شجد الحرام في مكة المكرمة في عام 1401هـ.    -اإمام وخطيب للم�شجد النبوي منذ عام 1402هـ حتى 

الآن.

- رئي�س اللجنة العلمية لمراجعة م�شحف المدينة النبوية.

- ع�شو لجنة االإ�شراف على ت�شجيل الم�شاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة الم�شحف ال�شريف.

- ع�شو الهيئة العليا لمجمع الملك فهد لطباعة الم�شحف ال�شريف.

 .1401 اإلى �شعبان  6 6 1399هـ وا�شتمر  1398هـ وبعدها ُعين في الم�شجد النبوي  - ال�شيخ ُعين في م�شجد قباء قبل عام 

1 9 1401هـو كان ال�شيخ اإمام فقط للفرو�س الخم�شة  2-هذه المعلومة نقال عن ال�شيخ نف�شه ُعين في الم�شجد الحرام في 

وا�شتمر اإلى قبيل رم�شان 1402 ورجع للم�شجد النبوي اإمامًا وخطيبًا.

-�شارك ال�شيخ مكلفًا في التراويح والقيام في الحرم المكي لل�شنوات التالية: 1405 و 1406 و 1408 و 1409 و 1410 و1411 

وفي عام 1412 افتقده الم�شلون......

-ال�شنوات الذي لم ي�شارك �شالة التراويح في الم�شجد النبوي ال�شريف 1419 و 1420 و 1433 للهجرية

-ال�شيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي هو من اأ�شهر القراء في العالم االإ�شالمي
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الشخصية القرآنية الثانية
الشيخ الدكتور عبد الهادي حميتو .. المملكة المغربية

تعريف بالدكتور عبد الهادي حميتو : عبد الهادي بن عبد اهلل بن ابراهيم بن عبد اهلل حميتو ، من مواليد 1362هـ / 1943 

بنواحي ال�شويرة اإحدى حوا�شر المغرب االأق�شى ، قراأ القرءان بم�شقط راأ�شه ، وتلقى درا�شته بمدر�شة ابن يو�شف بمراك�س 

، ح�شل على االإجازة من كلية اللغة العربية بمراك�س �شنة 1972 ، وعلى دبلوم الدرا�شات العليا �شنة 1979 ببحث قدمه تحت 

عنوان : اختالف القراءات واثره في ا�شتنباط االأحكام من دار الحديث الح�شنية بالرباط تحت اإ�شراف الدكتور التهامي 

   : عنوانه  ببحث   1995 �شنة  الحديث  دار  من  وال�شريعة  االإ�شالمية  العلوم  في  الدولة  دكتوراه  على  ثم   ، الها�شمي  الراجي 

قراءة االإمام نافع عند المغاربة درا�شة في تاريخها ومقوماتها االأدائية من القرن الرابع الهجري اإلى القرن العا�شر ، باإ�شراف 

الدكتور الراجي ، وقد جاءت بعد طبعها من طرف وزارة االأوقاف المغربية في �شبعة اأجزاء ، له عدة بحوث ودرا�شات في 

عدد من المجالت والدوريات المحلية والدولية في علوم القراءات والتجويد والفقه وغير ذلك ، و�شدر له موؤخرا كتابان 

حول اأبي عمرو الداني  : االأول كتاب: معجم �شيوخ اأبي عمرو الداني   وفيه درا�شة وافية حقيقية حول �شخ�شية الداني ، 

والثاني : معجم موؤلفات ابي عمرو الداني وقد اأ�شاف اإ�شافات نوعية اإلى الدرا�شات التي قدمت حول الداني ، كما �شحح كثيرا 

من االأخطاء التي وقع فيها عدد من الباحثين حول هذه ال�شخ�شية . وهو االآن اأحد المراجع المهمة في المغرب في ما يتعلق 

بالفقه المالكي والقراءات وعلم التجويد .
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تعد م�شابقة ماليزيا اأقدم م�شابقة ر�شمية لتالوة القراآن الكريم في العالم االإ�شالمي و�شوف 

ن�شتعر�س ب�شيء من التف�شيل لتاريخ ن�شوئها و�شروطها وفروعها ونحو ذلك حتى يكون في ذلك 

مجال للقارئ الإجراء المقارنة ومعرفة الت�شل�شل التاريخي لهذه الم�شابقات.

الجهة المنظمة : م�شلحة التنمية الدينية في ماليزيا.

ابتــداأت : في عام 1370هـ.

ال�شـروط : 

1-ال يقل عمر الم�شترك عن 17 عامًا.

-ا�شتراك �شخ�س واحد من كل قطر من اأقطار العالم االإ�شالمي.

3-تتحمل الدولة الم�شاركة قيمة تذكرة الم�شارك.

4-يحل جميع الم�شاركين �شيوفًا على حكومة ماليزيا اأثناء فترة الم�شابقة. 

الفروع : 

اأن يرتل  المت�شابق  المطلوب من  اإذ  الكريم.  القراآن  الم�شابقة مكان لحفظ  لي�س في هذه 

نظرًا خالل مدة ع�شر دقائق االآيات التي تعينها له لجنة الم�شابقة التي ت�شمل عادة ال�شفحة 

ون�شف ال�شفحة.

وعلى كل م�شارك اأن يح�شر الجل�شة الخا�شة الإجراء القرعة التي تحدد دوره في التالوة 

كل  تنفيذ  الم�شارك  وعلى  عليها.  معتمدة  النتيجة  اإن  حيث  يتلوها  التي  االآيات  واختيار 

التعليمات واالأوامر التي ت�شدر من وقت الآخر، واأن يظهر بالزي الكامل.

أفضل جهة قرأنية : 
مسابقة ماليزيا لتالوة القرآن الكريم
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القران  باذاعة  مخت�شة  اإذاعة  هي  م�شر  الكريم  القراآن  اإذاعة 

مار�س   29 في  اإر�شالها  بث  في  بداأت  االإ�شالمية  والبرامج  الكريم 

1964في القاهره الكبرى.ومن اأ�شهر قرائها ف�شيلة ال�شيخ عبدالبا�شط 

يذاع  الذي  رفعت  محمد  وال�شيخ  اإ�شماعيل  وم�شطفى  ال�شمد  عبد 

ت�شجيالته في ال�شاعة ال�شابعة �شباحا وال�شيخ عبدالفتاح الطاروطى 

من قرية طاروط محافظة ال�شرقيه وال�شيخ محمد الليثى من قرية 

قرية  عبدالعال  متولى  ال�شيد  وال�شيخ  ال�شرقيه  محافظه  النخا�س 

عبدالوهاب  وال�شيخ  �شمي�س  على  محمود  وال�شيخ  ال�شرقيه  الفدادنه 

الطنطاوى وال�شيخ الطبالوى وال�شيخ طه الف�شن وال�شيخ محمد �شديق 

المن�شاوى رحمه اهلل وال�شيخ عبدالعزيز ح�شان وهى مخت�شه للقراء 

الم�شريين كما انها تعتبر من اأ�شهر المحطات االذاعيه ف جمهورية 

م�شر العربية واأي�شا يذاع فيها برنامج براعم االيمان باال�شافه اإلى 

برنامج مو�شوعة الفقه االإ�شالمي الذي ياتى في منت�شف الليل بربع 

�شاعه اأول اإذاعة قراآن كريم على م�شتوى العالم.

أفضل جهة قرأنية اعالمية : 
اذاعة صوت الحق للقرآن الكريم 

جمهورية مصر العربية
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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 
لوحة لتحفيظ القرآن الكريم 

كانت تستخدم قديما
 في الكتاتيب والخالوي

فكرة واعداد 
يعقوب محمد األحمد
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