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من كلمات سمو أمير البالد

ال�شيخ

 
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  

 �شورة االإ�شراء - االآية: 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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�شمو ال�شيخ

اأمري دولة الكويت
 راعي اجلائزة

من كلمات سمو أمير البالد

ال�شيخ

 
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  

 �شورة االإ�شراء - االآية: 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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�شمو ال�شيخ

ويل عهد دولة الكويت
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الباب الأول 

اإدارة الجـائـزة 
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هيكل اللجنة :

- رئي�س اللجنة العليا - م. فريد ا�شد عمادي )وكيل وزارة االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية(
- نائب رئي�س اللجنة -  د. وليد عي�شى ال�شعيب)وكيل وزارة االأوقاف الم�شاعد ل�شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية(

اأع�ضاء اللجنة: 

)وكيل وزارة االأوقاف الم�شاعد لل�شوؤون االإدارية والمالية( - بـدر تركـي العتيبي
)وكيل وزارة االأوقاف الم�شاعد للتخطيط والتطوير( - وليـد عبدالعزيز العمار 

)وكيل وزارة االأوقاف الم�شاعد لل�شوؤون الثقافية(- خليف مثيب االأذينه 
 )مدير اإدارة �شوؤون القراآن الكريم(- اأحمد محمد عبداهلل الطويل

)مدير مكتب الوزير (- م�شـعـل فهـد نا�شـر العــتيبي
)م�شت�شار اللجنة العليا الفني(- د.محمد فالح مندكار

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

اللجنة العليا
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ال�شــيد
 م . فريد اأ�شـد عبداهلل عمادي

 رئي�س اللجنة العليا

ال�شــيد 
ولـيد عبدالعـــزيــز العمـــــار 

ع�شو اللجنة العليا 

ال�شيد 
بـدر تركـي العتيبي

ع�شو اللجنة العليا 

ال�شـيـد
خليف مثيب االأذينه

ع�شو اللجنة العليا 

ال�شيد 
اأحمد حممد عبداهلل الطويل

ع�شو اللجنة العليا
ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شــيد 
د.  ولــيــد عي�شـى ال�شـعيـــب 

نائب رئي�س اللجنة العليا 
ورئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد
نا�شر اأحمد الكندري 

ع�شو ومقرر 
اللجنة العليا والتنفيذية

ورئي�س جلنة التخطيط والتطوير

ال�شـيـد
م�شـعـل فهـد نا�شـر العــتيبي

ع�شو اللجنة العليا 

االأ�شتاذ
د.حممد فالح مندكار

ع�شو اللجنة العليا 
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ال�شيد
 على عبداهلل �شـداد

رئي�س جلنة
النظم االآلية 

ال�شيد 

جمـال عبداهلل الب�شــام
ممثل وزارة اخلارجية

ال�شيد 
 فهد دروي�س الر�شيدي

ممثل وزارة
االإعالم التلفزيون

العقيد
 �شالح حمد ال�شهيل

ممثل وزارة الداخلية

ال�شيد

 علي مال اهلل العو�شي
رئي�س جلنة

�شوؤون ال�شيوف

ال�شيد
يعقوب حممد االأحمد

رئي�س جلنة �شوؤون
 احلفل واملعر�س

ال�شيد
نواف في�شل العمريي

رئي�س جلنة
�شوؤون املت�شابقني 

ال�شيد

 ح�شني �شالح العتيبي
رئي�س اللجنة املالية

ال�شيد
عبداللطيف علي الكندري

رئي�س جلنة
الربامج واالأن�شطة

ال�شيد 

�شعود فالح احلجرف
ممثل الديوان االأمريي

ال�شيد 

 اأحمد زيــد املطريي
ممثل ديوان

رئي�س الوزراء

ال�شيد

�شامي العازمي 
رئي�س جلنة

العالقات العامة 

االأ�شتاذ

د/ حممد فالح مندكار
 رئي�س اللجنة العلمية

و�شوؤون التحكيم

ال�شيد 
 اأحمـد را�شد القراوي
رئي�س اللجنة االعالمية

ال�شيدة 

اإقبال جا�شم اخللفـان
ممثل وزارة املالية

ال�شيد 

اأحمد حممد الطويل
نائب رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد 

نا�شر اأحمد الكندري
ع�شو ومقر

اللجنة العليا والتنفيذية

ال�شــيد 
د.  وليد عي�شى ال�شـعيب 
رئي�س اللجنة التنفيذية

ال�شيد 
 �شعـد را�شـد الفندي

ممثل وزارة
االإعالم االإذاعة

ال�شيد
وليد حمد الف�شلـي
رئي�س اللجنة االإدارية
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة التنفيذية الدكتور/ وليد عي�شى ال�شعيب)وكيل وزارة االأوقاف الم�شاعد ل�شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية(
- نائب رئي�س اللجنة التنفيذية ال�شيد/ اأحمد محمد عبداهلل الطويل )مدير اإدارة �شئون القراآن الكريم(

اأع�ضاء اللجنة: 

ــكــنــدري- ال�شيد / ــر اأحـــمـــد ال ــا�ــش )مقرر اللجنة العليا والتنفيذيةن
ورئي�س لجنة التخطيط والتطوير(

) رئي�س لجنة �شوؤون الحفل والمعر�س (يــعــقـــــوب مــحــمــد االأحــمــد- ال�شيد /
) رئي�س اللجنة المالية ( ح�شيـــــن �شالــــــح العتيبــــي- ال�شيد /

ــحــجــرف- ال�شيد / ــواف فــيــ�ــشــل الــعــمــيــري- ال�شيد /) ممثل الديوان االأميري (�ــشــعــود فــــالح ال ــ  ) رئي�س لجنة �شوؤون المت�شابقين  (نـ
ــد الــمــطــيــري- ال�شيد / ـــ ـــ ) رئي�س اللجنة االعالمية (اأحمـد را�شـد مطلـق القـراوي- ال�شيد /) ممثل ديوان رئي�س الوزراء (اأحـــمـــد زي
ــشـــالـــح حـــمـــد الــ�ــشــهــيــل- العقيد /) رئي�س اللجنة العلمية و�شوؤون التحكيم ( مــحــمــد فـــــالح مــنــدكــار - الدكتور/ ) ممثل وزارة الداخلية (�ـ
ــداهلل �ــشـــــداد - ال�شيد / ــ ــب ــ الب�شــام - ال�شيد /) رئي�س لجنة النظم االآلية  (عـــلـــى ع عــبــداهلل  ) ممثل وزارة الخارجية (جمـال 
) ممثل وزارة االإعالم التلفزيون ( فهـــــد درويـــــ�س الر�شيدي- ال�شيد /) رئي�س اللجنة االإدارية (وليــد حمــد مبــارك الف�شلــي - ال�شيد /
ــي- ال�شيد / ــازم ــع ــي مــحــمــد ال ــام ــش ) ممثل وزارة االإعالم االإذاعة ( �ــشــعـــــد را�ـــشـــــــد الــفــنــدي- ال�شيد /) رئي�س لجنة العالقات العامة  (�
الخلفـــان - ال�شيدة /) رئي�س لجنة �شوؤون ال�شيوف ( علي مال اهلل اإ�شماعيل العو�شي - ال�شيد / جا�شـــم  اإقبـــال  ) ممثل وزارة المالية ( 
) رئي�س لجنة البرامج واالأن�شطة (عبداللطيــف علــي الكنــدري - ال�شيد /

اخت�ضا�ضات اللجنة التنفيذية:

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.

اللجنة التنفيذية

يدخل فـي نطاق اخت�شا�شاته العمل على اتخاذ كل ما من �شاأنه تنفيذ 
برامج الجائزة وااللتزام بنظمها وقواعدها واأخ�شها ما يلي:

المك�ف�آت  واقتراح  التحكيم  ولج�ن  والإدارية  الفنية  اللج�ن  ت�شكيل   -1
الم�لية له�.

2- الإ�شراف على اأعم�ل اللج�ن ومت�بعة اأدائه�. 
3- و�شع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الج�ئزة. 

4- اإعداد التقديرات الم�لية الالزمة للج�ئزة. 
اإليه�  الدعوات  واإر�ش�ل  للم�ش�ركة  المر�شحة  الدول  عن  بي�ن�ت  اإعداد   -5

للم�ش�ركة. 
من  كل  وا�شتبع�د  ال�شروط  ا�شتيف�ء  من  للت�أكد  المر�شحين  مراجعة   -6

يفتقد هذه ال�شروط. 
مواعيد  وتحديد  المت�ش�بقين  بترتيب  الخ��شة  الإجراءات  اتخ�ذ   -7

الختب�رات. 
8- تذليل م� قد ي�ش�دف العمل من عقب�ت. 

الف�ئزين  اأ�شم�ء  اإعالن  بمن��شبة  تق�م  التي  لالحتف�لت  الترتيب   -9

وتكريمهم. 
10- مت�بعة اأعم�ل الدع�ية والإعالن عن الج�ئزة. 

11- اقتراح الهيكل التنظيمي والإداري للج�ئزة ونظم العمل الداخلية. 
12- اإعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع م�شتوى الأداء. 

13- مت�بعة وتوجيه ورق�بة العمل ب�لج�ئزة ومع�لجة م� قد ي�ش�دفه من 
م�شكالت.

14- تنفيذ الخطة الإعالمية للج�ئزة. 
15- التن�شيق والمت�بعة مع مختلف لج�ن الج�ئزة. 

16- ال�شرف من الميزانية المعتمدة للج�ئزة .
17- اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الالزمة لتوفير احتي�ج�ت الج�ئزة من المواد 

والأعم�ل. 
18- اعتم�د خطة حفل الج�ئزة واإقرار موعد حفل الج�ئزة ومقره. 

العلي�  اللجنة  من  اعتم�دهم  بعد  ب�لج�ئزة  الف�ئزين  اأ�شم�ء  اإعالن   -19
للج�ئزة. 

20- اعتم�د مح��شر لج�ن الج�ئزة وتو�شي�ته�.
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هيكل لجنة التحكيم:

 )رئي�س لجنة التحكيم - دولة الكويت (عبد العزيز فا�شل العنزي
 ) نائب رئي�س لجنة التحكيم - المملكة العربية ال�شعودية (ح�شــين العواجــي

اأع�ضاء اللجنة:

) ع�شو لجنة التحكيم - جمهورية م�شر العربية(ال�شيخ الدكتور / �شامي عبد الفتاح هالل

) ع�شو لجنة التحكيم - مملكة ماليزيا (ال�شيخ /  عبد الكريم زكريا

) ع�شو لجنة التحكيم - جمهورية الكاميرون (ال�شيخ الدكتور /اأبكر عمر عبد الواحد

) ع�شو لجنة التحكيم - المملكة المغربية(ال�شيـــخ / محمــــد نافــــع

لجنة التحكيم الفرع الرابع »الم�ضروع التقني«:

) رئي�س لجنة التحكيم - المملكة العربية ال�شعودية (الدكتور / على �شمير العنزي

) ع�شو ومقرر لجنة التحكيم - دولة الكويت (االأ �شتـــاذ / يو�شف الجالهمة

اأع�ضاء اللجنة:

) ع�شو لجنة التحكيم  - المملكة العربية ال�شعودية (الدكتور / �شليمان بن عبد اهلل الميمان
) ع�شو لجنة التحكيم - دولة الكويت (المهنـد�س / عادل مفلح الر�شيدي

) ع�شو لجنة التحكيم - دولة الكويت (المهنـد�س / نـــواف خالـــد الم�شـــري

اإخت�ضا�ضات لجنة التحكيم:

تخت�س لجنة التحكيم بما يلي:
الالزمة  والفنية  العلمية  المع�يير  وتطوير  اإعداد  في  الم�ش�ركة   -1

للتر�شيح للج�ئزة.
2- و�شع وتطوير المع�يير العلمية والفنية للتحكيم.

3- تطوير مع�يير التقييم والتحكيم واإجراءاته� ونم�ذجه� ب�لتن�شيق 
مع اللجنة المخت�شة.

للم�شتجدات  وفق�ً  دورة  لكل  والتقييم  التر�شيح  تعليم�ت  اإعداد   -4
والمتغيرات.

للجنة  ورفعه�  الم�ش�بقة  تحكيم  بنت�ئج  الخ��شة  القرارات  اإ�شدار   -5

الخت�ش��ص.
6- تكون مداولت لجنة التحكيم �شرية، ول يحق لأي من اأع�ش�ء لج�ن 
تحكيم الج�ئزة الإعالن عن اأ�شم�ء المر�شحين اأو الف�ئزين، ول تعد 

نت�ئج التحكيم ر�شمية م� لم تعتمد من رئي�ص اللجنة العلي�.
عدم  ح�ل  وفي  الأع�ش�ء،  اأغلبية  بموافقة  قراراته�  اللجنة  ت�شدر   -7
العلي�  اللجنة  رئي�ص  اإلى  الأمر  يرفع  محددة  نتيجة  على  التف�ق 

لتقرير م� يلزم.

لجنة التحكيم

لجنة التحكيم الفرع ) الأول والثاني والثالث (

لجنة التحكيم الفرع الرابع
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الدكتور
�شليمان بن عبد اهلل امليمان

ع�شو جلنة التحكيم 
اململكة العربية ال�شعودية

ال�شيخ الدكتور 
اأبكر عمر عبد الواحد

ع�شو جلنة التحكيم 
 جمهورية الكامريون

ال�شيخ الدكتور 
ح�شــني العواجــي

 نائب رئي�س جلنة التحكيم
 اململكة العربية ال�شعودية

املهنـد�س 
 نـــواف خالـــد امل�شـــري

ع�شو جلنة التحكيم
دولة الكويت

ال�شيـــخ الدكتور
حممــــد نافــــع

 ع�شو جلنة التحكيم 
اململكة املغربية

املهند�س
عادل مفلح الر�شيدي 

ع�شو جلنة التحكيم 
دولة الكويت

املهند�س
على �شمري العنزي
رئي�س جلنة التحكيم 

دولة الكويت

ال�شيخ الدكتور 
 �شامي عبد الفتاح هالل

ع�شو جلنة التحكيم 
جمهورية م�شر العربية

ال�شيــخ 
عبد العزيز فا�شل العنزي

رئي�س جلنة التحكيم 
 دولة الكويت 

املهنــد�س 
يو�شف اجلالهمة 

 ع�شو  ومقرر جلنة التحكيم
دولة الكويت

ال�شيخ 
عبد الكرمي زكريا

ع�شو جلنة التحكيم
مملكة ماليزيا

لجنة التحكيم الفرع ) الأول والثاني والثالث (

لجنة التحكيم الفرع الرابع
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هيكل اللجنة :

- رئي�س اللجنة االإعالمية - اأحمد را�شد مطلق القراوي

اأع�ضاء اللجنة : 

 اخت�ضا�ضات اللجنة الإعالمية :

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 الخ��شة ب�لج�ئزة يومي�ً وتزويد ال�شحف به�. 

2- الترتيب لإق�مة الموؤتمر ال�شحفي الذي يعقد في بداية عمل الج�ئزة. 

3- ن�شر معلوم�ت الج�ئزة على �شفح�ت موقع الج�ئزة على �شبكة الإنترنت وعلى مواقع ال�شو�شي�ل ميدي�. 

4- ن�شر فع�لي�ت الج�ئزة اليومية. 

5- اإ�شدار ن�شرة �شحفية يومية عن ن�ش�ط�ت الج�ئزة وفع�لي�ته� �ش�ملة لأخب�ر المت�ش�بقين. 

6- التن�شيق مع تلفزيون دولة الكويت والف�ش�ئي�ت لتغطية الج�ئزة وفع�لي�ته� وبث ر�ش�ئل يومية عنه�. 

7- اإعداد التغطي�ت الإعالمية عن الج�ئزة والفع�لي�ت الم�ش�حبة وت�شمل مختلف و�ش�ئل الإعالم الم�شموع والمقروء والمرئي.

8- اإعداد وتنفيذ المطبوع�ت المختلفة والخ��شة ب�لج�ئزة ك�ملة.

9- مت�بعة احتي�ج�ت الج�ئزة من الدروع وال�شه�دات والهداي�.

عبد الكريم عبد اهلل �شلمان الحربي	 
اأ�شرف جالل الدين محمد بليغ	 
عمار عواد م�شعان	 
�شالم ثجيل فرحان	 
فهاد فاخر فحيمان بطي	 
خالد طلق الهيم	 
عارف عواد م�شعان نايف	 

عمار محمد عبد الهادي القطان	 
اأحمد اإبراهيم �شليم عبداهلل	 
عبد الحميد جابر المطيري	 
اأحمد يو�شف فرغلي 	 
نواف مزيد ح�شين ال�شريحى	 
م�شعل ماجد المطيري	 
علي ح�شين الدبو�س	 
يو�شف عياد العفا�شي	 

لجنة ال�ش�ؤون الإعالمية
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هيكل اللجنة :

- رئي�س اللجنة - محمد فالح مندكار           
- نائب الرئي�س - محمد اأحمد علي �شليمان الجيالني

اأع�ضاء اللجنة : 

اخت�ضا�ضات لجنة ال�ض�ؤون العلمية والفنية :

للتر�شيح  الالزمة  والفنية  العلمية  المع�يير  وتطوير  اإعداد   -1
للج�ئزة.

الفئ�ت وتو�شيف  ب�لج�ئزة بح�شب  الخ��شة  الأ�شئلة  2- و�شع منهج 
اأطره� الع�مة.

3- و�شع واعتم�د اآلية اختي�ر الأ�شئلة.
4- الم�ش�ركة فـي اقتراح المع�يير والأ�ش�ص المالئمة للتحكيم.

5- الم�ش�ركة فـي و�شع الخطط والبرامج والجداول الزمنية للج�ئزة، 
ودرا�شة م� قد ي�ش�دف التنفيذ من عقب�ت واقتراح م� يلزم ب�ش�أنه.

6- الم�ش�ركة فـي و�شع اأ�ش�ص وقواعد اختي�ر المحكمين للج�ئزة.
والفنية  العلمية  المع�يير  وتحديد  الرئي�شة  العن��شر  و�شع   -7

للج�ئزة. 
لج�ن  فـي  الم�شتخدمة  التقويم  نم�ذج  ت�شميم  فـي  الم�ش�ركة   -8

الختب�ر بح�شب م�شتوي�ت الحفظ بكل فئة من فئ�ت الج�ئزة.
9- تر�شيح اأ�شم�ء المحكمين ح�شب فروع الج�ئزة.

م�شتوى  تقييم  ونم�ذج  التر�شيح  نم�ذج  وتطوير  ت�شميم   -10
الم�ش�ركين.

11- اإعداد �شروط التر�شيح بح�شب الفئ�ت وفروع الج�ئزة.
وفي  والمح��شرات  للور�ص  العلمية  الم�دة  اإعداد  في  الم�ش�ركة   -12

اختي�ر وتر�شيح المح��شرين ب�لتن�شيق مع لجنة الأن�شطة.
13- التن�شيق الدائم فيم� بين لج�ن التحكيم الع�ملة ب�لج�ئزة.
14- تقديم الدعم الالزم للم�ش�همة في اإنج�ح اأعم�ل التحكيم.

15- توفير ك�فة احتي�ج�ت لج�ن التحكيم من الأجهزة والمواد.
16- مت�بعة انتظ�م عملي�ت التحكيم وح�شور وغي�ب الأع�ش�ء.

17- تبليغ تعليم�ت اإدارة الج�ئزة اإلى اأع�ش�ء وروؤ�ش�ء لج�ن التحكيم.
الخت�ش��ص  جهة  اإلى  وت�شليمه�  النه�ئية  النت�ئج  ا�شتالم   -18

ب�لج�ئزة.

  منت�شر عبدالغني محمد ح�شن	 
تركي محمد الن�شر	 
�شادق عبداهلل النهاري	 

فرا�س غانم محمد المطر	 
�شالح عبداهلل �شالح الجيران	 
اأن�س عبداهلل محمد اأحمد	 

لجنة ال�ش�ؤون العلمية والفنية
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هيكل اللجنة :

- رئي�س اللجنة - عبداللطيف علي عبداهلل الكندري
- نائب الرئي�س - اإبراهيم عبد المح�شن ال�شانع

اأع�ضاء اللجنة : 

اخت�ضا�ضات لجنة البرامح والأن�ضطة :

تخت�س لجنة ال�شوؤون البرامج واالأن�شطة بكل ما يتعلق بالنواحي االإعالمية للجائزة من و�شائل ور�شائل بهدف اإي�شال 
اأخبارها للجمهور، وت�شمل االأعمال االآتية:

1- اإعداد خطة البرامج والأن�شطة الم�شتهدف اإق�مته� خالل فع�لي�ت الج�ئزة واقتراح اآلية تنفيذه� وتقدير التكلفة الم�لية له�.

2- الإ�شراف على تنفيذ البرامج والأن�شطة ومت�بعة م� قد ي�ش�دفه� من م�شكالت اأو عقب�ت وتذليله�.

3- اإعداد التق�رير الخ��شة ب�لبرامج والأن�شطة التي تم تنفيذه� خالل فع�لي�ت الج�ئزة وتوثيقه� مدعمة ب�ل�شور والت�ش�ريح ال�شحفية 

والمطبوع�ت.

4- التع�ون مع وحدات العمل الأخرى ب�لج�ئزة فـي تنفيذ الأن�شطة والبرامج المقرر اإق�مته� خالل فترة انعق�د الج�ئزة.

5- الم�ش�ركة فـي ا�شتقب�ل الوفود.

6- الم�ش�ركة في تنفيذ البرن�مج الع�م للج�ئزة.

7- الم�ش�ركة في اإعداد وتنظيم حفلي الفتت�ح والخت�م.

8- تزويد اللجنة الإعالمية بتق�رير الإنج�زات اليومية.

فاطمة غازي جويزي / ندبًا	 
فهد يا�شين خ�شر المعتوق	 
عواطف حمود عبيد ال�شمري	 
محمد �شعد محمد العو�شي	 
و�شحة عبد الرزاق علي العراده	 

محمد علي محمد فرحان	 
لطيفة ح�شن العجمي	 
�شناء فريد محمد العو�شي	 
فاطمة علي خالد الو�شي�س	 
منال عبداهلل �شلبي محمد	 

محمود لطفي محمد رفاعي	 
محمد نجم جابر ال�شمري	 
علي محمود ال�شاحوذ	 
عبدالوهاب محمد الكندري	 
فهد �شالح البارود	 

لجنة �ش�ؤون البرامج والأن�شطة
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هيكل اللجنة :

- رئي�س اللجنة - عبداللطيف علي عبداهلل الكندري
- نائب الرئي�س - اإبراهيم عبد المح�شن ال�شانع

اأع�ضاء اللجنة : 

هيكل اللجنة :

- رئي�س اللجنة - �شامي محمد �شالم العازمي           
- نائب الرئي�س - عي�شى يو�شف عبد اهلل محمد

اأع�ضاء اللجنة : 

اخت�ضا�ضات لجنة العالقات العامة :

1- ا�شتقب�ل الم�ش�ركين في الج�ئزة ب�لمط�ر وذلك ح�شب جدول و�شول 
رحالتهم.

2- ت�أمين تذاكر ال�شفر للوفود الم�ش�ركة في الج�ئزة ذه�ب�ً واإي�ب�ً. 
3- تنظيم زي�رات للوفود الم�ش�ركة في الج�ئزة بدولة الكويت ب�لتن�شيق 

مع لجنة الأن�شطة والبرامج ولجنة �شوؤون المت�ش�بقين.
الج�ئزة  فترة  خالل  الفندق  في  واإع��شتهم  الوفود  اإ�شك�ن  ت�أمين   -4

وت�أمين و�ش�ئل النقل.
5- التوا�شل مع هيئ�ت وموؤ�ش�ش�ت المجتمع المعنية في الداخل والخ�رج 

خالل فترة انعق�د الج�ئزة.
6- تلقي ال�شك�وى وال�شتف�ش�رات الع�مة والخ��شة من الم�ش�ركين والرد 

عليه�.
الفئ�ت  على  والإ�شدارات  والمطبوع�ت  الإعالن�ت  وتوزيع  ن�شر   -7

وال�شرائح الم�شتهدفة.
الحتف�لت  اإق�مة  عند  والخ�رجية  الداخلية  الجه�ت  مع  التن�شيق   -8

والبرامج والأن�شطة. 
الخ��شة  الدعوات  لإعداد  والأن�شطة  البرامج  وحدة  مع  التن�شيق   -9

ب�لحتف�لت والمن��شب�ت.
والمن��شب�ت  واللق�ءات  الحتف�لت  ب�إق�مة  الخ��شة  الأم�كن  حجز   -10

والإ�شراف على تجهيزه�.
في  ب�لرغبة  �شواء  الدعوات  لهم  الموجهة  الدول  مرا�شلة  مت�بعة   -11

الم�ش�ركة اأو العتذار.
12- مخ�طبة ال�شف�رات والملحقي�ت الت�بعة للدول الم�ش�ركة.

13- مخ�طبة الجه�ت المخت�شة بوزارة الخ�رجية بطلب منح الم�ش�ركين 
من الدول العربية والإ�شالمية ت�أ�شيرات دخول.

14- جمع ال�شور والوث�ئق الخ��شة للوفود الم�ش�ركة لإ�شدار البط�ق�ت 
ال�شخ�شية.

15- مت�بعة متطلب�ت كل لجنة وال�شعي في ت�أمينه�.
ال�شكر  ل�شه�دات  الم�شتحقين  ب�أ�شم�ء  الإعالمية  اللجنة  تزويد   -16

والتقدير.
17- الم�ش�ركة �شمن بقية اللج�ن في مرافقة وتوديع الوفود.

18- مت�بعة خط�ب�ت طلب�ت الزي�رات وت�أمين ال�شكن وال�شتقب�ل. 
19- مت�بعة البرن�مج الع�م لزي�رة الوفود.

20- الم�ش�ركة في حفل تكريم الوفود الم�ش�ركة.
21- اإعداد التقرير النه�ئي عن الج�ئزة ب�لتع�ون مع اللج�ن.

الأمنية  الخدم�ت  مثل:  للج�ئزة،  الم�ش�ندة  الجه�ت  مع  التن�شيق   -22
والطبية، وال�شي�فة.

عبد اهلل طالب علي الحمد	 
محمد علي عبد اهلل 	 
محمد اإ�شماعيل علي اأحمد	 
عبداهلل ها�شم محمد الماجد	 
عبداهلل عبدالفتاح محمد علي	 
ح�شام عبدالحي عبدالهادي بدر	 
بدر جمعه ح�شن	 
قي�شر عبد المجيد الخنفر	 

محمد من�شور محمد	 
خالد محمد فراج ردا�س المطيري	 
طارق خالد عقله م�شفر	 
نجيب محمد عبدالعزيز الهولي	 
يو�شف دخيل العنزي	 
محمد نعيم عبدالواحد المطرود	 
عيد خمي�س ال�شمري	 
محمد عادل عبد الفتاح 	 
يو�شف ماجد جابر العنزي	 

هيثم عبد الجواد ال�شيد �شعيد	 
اأحمد اإبراهيم القادري	 
�شعود فهد عبداهلل حمد	 
فهد عبداهلل �شرور المطيري	 
م�شطفى رم�شان اأحمد محمد	 
بدر �شاهود المطيري	 
خالد كنعان ال�شمري	 
م�شاري زبن مو�شى	 

 لجنة العالقات العامة
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - ح�شين �شالح العتيبي

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات اللجنة المالية:

1- اإعداد ميزانية متك�ملة عن الم�شروف�ت المتوقعة للج�ئزة.
2- اإ�شدار �شيك�ت للف�ئزين في الج�ئزة.

3- الم�ش�ركة �شمن بقية اللج�ن في مرافقة وتوديع الوفود.
4- اإعداد التقرير النه�ئي عن الج�ئزة ب�لتع�ون مع اللج�ن.

5- توفير الهداي� والجوائز لل�شيوف الم�ش�ركين.
6- مت�بعة ك�فة الأمور الم�لية وتوثيقه�.

7- توفير النثري�ت وال�شلف الخ��شة ب�لج�ئزة ومت�بعة �شرفه� وفق القواعد والنظم الم�لية المعمول به� فـي 
الوزارة.

8- و�شع نظ�م م�لي محدد ي�شهل عملية ت�شيير الأمور الخ��شة ب�لج�ئزة.
9- ح�شر احتي�ج�ت اللج�ن الفرعية وتوفيره� وفق الميزانية المعتمدة.

مطلق فهد اديغم حنيان الراجحي	 
م�شطفى علي عثمان	 
الفي بندر الع�شيمي	 
محمد اإبراهيم علي �شالح	 
بدر نا�شر الفرحان	 

محمود �شيد محمد م�شطفى	 
عبد اهلل ح�شر العنزي	 
طلعت محمد عبد الفتاح	 
�شيد محمد �شيد	 

لجنة ال�ش�ؤون المالية
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - نواف في�شل العميري
- نائب الرئي�س - علي ح�شن �شيد ح�شين المو�شوي

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات لجنة �ض�ؤون المت�ضابقين :

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- مت�بعة الأو�ش�ع المعي�شية للمت�ش�بقين والت�أكد من مالئمة ظروف الم�شكن وجودة الم�أكل والم�شرب وتوفير ك�فة الحتي�ج�ت المتعلقة 

بهذا الج�نب للمت�ش�بقين.
2- العمل على تهيئة ك�فة اأ�شب�ب الراحة والأم�ن للمت�ش�بقين طوال فترة اإق�متهم.

3- الإ�شراف على الأن�شطة والبرامج والزي�رات الميدانية الخ��شة ب�لمت�ش�بقين والم�ش�ركة في تنفيذه�.
4- تلبية احتي�ج�ت المت�ش�بقين من اأجهزة الت�ش�لت وغيره�، وتزويدهم بح�جتهم من المواد اأو الكتب اأو المراجع ذات العالقة ب�لج�ئزة.

5- مت�بعة اإنج�ز الإجراءات الخ��شة ب�إق�مة المت�ش�بقين وو�شولهم ومغ�درتهم وحل الم�شكالت التي قد ت�ش�دفهم ب�لتع�ون والتن�شيق مع 
اللج�ن والجه�ت المخت�شة.

6- الم�ش�ركة فـي اإعداد وتنظيم حفل الفتت�ح والخت�م.
7- تنظيم وترتيب دخول المت�ش�بقين ومت�بعة م�ش�ركتهم اأثن�ء انعق�د الت�شفي�ت.

م�شطفى اأحمد محمد من�شور	 
عبد العزيز نا�شرمحمد البديوي	 
محمد عبد اهلل فهد ال�شبيعي	 
عيد �شعد فهيد العجمي 	 
اأحمد محمد علي ح�شن الكندري	 
م�شاري مبارك عواد العازمي	 
اأحمد خالد مفلح عقيل	 

عبد اهلل �شعود عايد الكريباني	 
�شالح مفلح الهبيده	 
خالد �شالم منادي الهديه	 
محمد براك خلف براك ال�شال�س	 
بدر عبد الهادي كالب العازمي	 
�شلمان داود علي مراد	 
عبد الجليل محمد عبد اهلل قا�شم	 

�شافي نا�شر �شافي ال�شهلي 	 
عثمان �شيال	 
عيد را�شد االأذينة	 
نواف �شالم فاخر ال�شمري	 
تركي خالد الخالدي	 
حمود نجم جابر عا�شور	 
محمد جوده فرج عطيه	 

لجنة �ش�ؤون المت�شابقين
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 هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - يعقوب عبداهلل االأحمد

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات لجنة المعر�ض:

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 الخ��شة بتنظيم المعر�ص واأق�ش�مه وعر�شه� على اللجنة التنفيذية لالعتم�د.

2- اإعداد التح�شيرات والترتيب�ت الالزمة لإق�مة المعر�ص.

3- توفير الحتي�ج�ت واأم�كن اإق�مة المعر�ص.

4- دعوة الجه�ت المر�شحة للم�ش�ركة في المعر�ص.

5- و�شع تخطيط لأجنحة المعر�ص واآلية توزيع المعرو�ش�ت.

6- التن�شيق مع اللج�ن المخت�شة لإعداد التغطي�ت الإعالمية للمعر�ص.

7- ترتيب زي�رات الوفود وال�شيوف للمعر�ص.

ه�شام كمال علي ابوالعز	 
اأحمد الد�شوقي الد�شوقي	 
طالل محمد المطيري	 
فهد محمد العجمي	 
نايف عبيد محمد العجمي	 
�شعود العروج	 
جمال يا�شين الطيار	 
جا�شم اأحمد عنان	 
مهدي عبدال�شتار عبدالفتاح	 

عايد محمد جا�شم	 
محمد ابراهيم �شافوح 	 
كمال الدين عبد المنعم اإبراهيم	 
اأحمد عبد الاله �شندي	 
م�شطفى فهيم �شليمان	 
اإبراهيم م�شطفى محمد �شليم	 
اأمر اهلل مالجان	 
اأ�شرف عادل عبد الفتاح	 

لجنة المعر�ض
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - يعقوب عبداهلل االأحمد

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات لجنة �ض�ؤون الحفل :

تخت�س هذه اللجنة بتنفيذ كافة االأعمال المتعلقة بتنظيم حفل االفتتاح والختام وي�شمل ذلك االأعمال التالية:

1-اإعداد ترتيب�ت وت�شورات فقرات حفلي الفتت�ح والخت�م. 

2-الم�ش�ركة في تجهيز الق�ع�ت واأم�كن اق�مة الحفالت ، واختي�ر البوفيه�ت وال�شرك�ت المعنية بهذا الأمر . 

3-الم�ش�ركة في اإعداد الدعوات والمطبوع�ت التي �شيتم توزيعه� والمخ�ش�شة لكل حفل.

4-الم�ش�ركة في اختي�ر ال�شيوف والم�ش�ركين وتوجيه الدعوات ال�شخ�شية لهم . 

5-تنظيم وترتيب وتوثيق حفلي الفتت�ح والخت�م وتوثيق التغطي�ت الإعالمية المن��شبة له. 

6-تنفيذ ك�فة م� يتطلبه الحفل من اأعم�ل . 

عثمان اأحمد الكندري	 
ح�شين علي ح�شين بوزبر	 
عبد العزيز محمد نهار العدواني	 
عبدالعزيز عبداهلل الفيلكاوي	 
محمد زمان محمد �شالح	 
نا�شر فهيد حماد العجمي 	 
فواز عبداهلل محمد الحبيب	 

محمد نزيه م�شطفى �شحاده	 
�شليمان �شاير ال�شمري	 
هاني محمد ال�شيد الماحي	 
عبدالعزيز م�شطفى عبداهلل	 
فادي �شحاده �شابر	 
اأحمد محمود عبداهلل الكندري	 

لجنة �ش�ؤون الحفـل
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 هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - وليد حمد مبارك الف�شلي

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات اللجنة الإدارة :

تخت�س هذه اللجنة بتنفيذ كافة االأعمال المتعلقة بالجائزة وي�شمل ذلك االأعمال التالية:
1- الإ�شراف على الخدم�ت الفندقية والبوفيه�ت ل�شيوف الج�ئزة. 

2- الإ�شراف على تنظيم الح�شور في ق�عة الفع�لي�ت وكذلك في حفل الفتت�ح والخت�م. 
3- الإ�شراف على مقر الفع�لي�ت  من حيث النظ�فة والتنظيم والترتيب.

والنترنت  الكمبيوتر  وخدم�ت  الطب�عة  واأعم�ل  الإدارية  الخدم�ت  من  ب�لج�ئزة  الع�ملة  اللج�ن  احتي�ج�ت  تلبية   -4
وغيره�.

ال�شكرت�رية والت�أكد من توفير ك�فة تجهيزاته� من حوا�شيب وط�بع�ت واأجهزة ت�شوير وف�ك�ص  الإ�شراف على غرفة   -5
وغيره�.

على  وتوزيعه�  ب�أنواعه�  والملف�ت  والأغلفة  وغيره�  الر�شمية  الأوراق  وك�فة  )القرط��شية(  المكتبية  الأدوات  توفير   -6
اللج�ن بح�شب الح�جة.

عبد اهلل عبد الجبار الم�شيان	 
�شعود حمد عبد اهلل القحطاني 	 
فايز رزقان فريح را�شد الر�شيدي	 
خالد عبد الفتاح ح�شن	 
م�شعل را�شد فهد العجمي	 
اإبراهيم الد�شوقي غازي	 
عبداهلل محمد ح�شن االأن�شاري	 

جراح ر�شيد العنزي	 
يحيى خالد الغريب	 
محمد رمزي زكريا مهران	 
�شعيد وحيده عبدالمالك �شبره	 
عا�شم عبداهلل م�شطفى محمد	 
وليد حمدي الر�شيدي	 

اللجنة الإدارية
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - على عبد اهلل �شداد

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات لجنة النظم الآلية:

1- اإعداد وتوفير النظم الآلية لعملية التحكيم.
2- تجهيز لج�ن التحكيم ب�لمعدات والأجهزة الآلية التي تمكنهم من عملية التحكيم الإلكترونية.

3- اقتراح وتوفير الآلية المتطورة لإدارة الج�ئزة.
4- تدريب لج�ن التحكيم على النظم المخ�ش�شة لعملية التحكيم.

5- اإن�ش�ء موقع اإلكتروني خ��ص ب�لج�ئزة.
6- تطوير وتحديث النظم الآلية المخ�ش�شة لعملية التحكيم وغيره� من العملي�ت.

7- الم�ش�همة فـي و�شع ال�شروط والمع�يير الخ��شة بفرع ج�ئزة )اأف�شل م�شروع تقني( يخدم القراآن الكريم.
8- الم�ش�ركة فـي لجنة التحكيم الخ��شة بفرع ج�ئزة )اأف�شل م�شروع تقني( يخدم القراآن الكريم.

عبد الرحمن اإبراهيم محمد الكندري	 

علي عو�س الزنيف	 

يو�شف محمد يو�شف الفرحان	 

خالد طالب زاده	 

محمد معروف زكي ع�شيبه	 

محمد ثامر الف�شل	 

اأحمد مهنا ثويني الخالدي	 

عبد العزيز عامر العجمي	 

لجنة النظم الآلية
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة - نا�شر اأحمد عبد الرحيم الكندري

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات اللجنة الإدارة :

تخت�س لجنة التخطيط والتطوير بما يلي:
1- اقتراح واإعداد نظم العمل ب�لج�ئزة ومت�بعة تطويره� وتحديثه�.

2 - اإعداد اأدلة اإجراءات العمل والأدلة الإر�ش�دية التي تتطلبه� ح�جة العمل .
3 - و�شع نظ�م للتخطيط في الج�ئزة ومت�بعة اإعداد خطط اللج�ن الت�بعة له� .

4 - اإعداد الدرا�ش�ت والبحوث التطويرية للم�ش�همة في تطوير الج�ئزة والرتق�ء به� .
5 - درا�شة الم�شكالت والعقب�ت التي تواجه العمل ب�لج�ئزة ومت�بعة الحلول الخ��شة به�.

6 - ا�شتطالع اآراء الم�شتفيدين والوفود ومختلف فئ�ت المجتمع حول الج�ئزة واأن�شطته� وبرامجه�.
7 - تنفيذ ك�فة م� ي�شند اإلى اللجنة من مه�م من قبل اللجنة العلي� والتنفيذية .

مو�شى مناحي عايد فار�س العنزي	 
محمد مو�شى خ�شير العلي	 
خالد علي م�شعان العجمي	 
ع�شام محمد عبد الفتاح ال�شيد	 

�شالح �شلطان ال�شليمان	 
اأحمد البربري محمد محمد	 
�شليمان �شالح ال�شويلم ) ندبا (	 

لجنة التخطيط والتط�ير
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هيكل اللجنة:

- رئي�س اللجنة   - علي مال اهلل اإ�شماعيل العو�شي

اأع�ضاء اللجنة: 

اخت�ضا�ضات لجنة �ض�ؤون ال�ضي�ف :

تخت�س لجنة �شوؤون ال�شيوف:
1- التن�شيق مع لجنة العالق�ت الع�مة بخ�شو�ص برن�مج ا�شتقب�ل ال�شيوف وتوديعهم.

2- ا�شتقب�ل ال�شيوف في المط�ر والترحيب بهم في ق�عة كب�ر ال�شخ�شي�ت والعمل على �شرعة اإنه�ء اإجراءات الدخول الخ��شة بهم . 
3- التن�شيق مع اللجنة المعنية لتوفير ال�شي�رات والمرافقين لمرافقة ال�شيوف من واإلى المط�ر.

4- القي�م على �شوؤون ال�شيوف وتوفير احتي�ج�تهم . 
5- التن�شيق مع لجنة البرامج والأن�شطة ب�ش�أن الرحالت وزي�رات لل�شيوف ومرافقتهم. 

 6- التن�شيق مع اللجنة الم�لية ب�ش�أن مك�ف�آت ال�شيوف. 
7- التن�شيق مع لجنة الحفل ب�ش�أن تنظيم م�ش�ركة وح�شور ال�شيوف حفل الخت�م. 

عمر عبداهلل الدمخي	 
ح�شام م�شطفى محمد م�شطفى 	 
و�شاح علي عبد اهلل العلي	 
خالد فتحي عبدالمعطي معجوز	 
ح�شين علي عبد النور جمال	 
اأحمد ماجد النوة	 
اأحمد علي محمد الهاجري	 

تركي هزاع محمد العفا�شي	 
مبارك خلف �شاحي	 
ماجد اأمين قا�شم	 
اأحمد عبدالرا�شي عبدالاله	 
محمد جمال 	 
محمد فريد العو�شي	 
يعقوب ال�شرقاوي	 
خليل الرحمن عبداهلل �شريف	 

لجنة �ش�ؤون ال�شي�ف
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تمهيد

بعدم� تحقق حلم ج�ئزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم وقراءاته وتجويد 
تالوته، وبعد اأن بلغت الج�ئزة ع�مه� الت��شع واأورقت غ�شونه� واأثمرت  هذا النج�ح 
الب�هر وح�زت ق�شب ال�شبق بين الم�ش�بق�ت الدولية وا�شبحت درة من درره� ، ون�لت 
�شرف الري�دة والتميز ل على م�شتوى دول مجل�ص التع�ون الخليجي وح�شب بل على 

م�شتوى الم�ش�بق�ت الدولية ع�مة.

التي  المنزلة هو م� ميز الج�ئزة  ولعل �شرف الم�شمون وعظيم الهدف و�شمو 
ج�ءت بمب�درة من ح�شرة �ش�حب ال�شمو اأمير البالد المفدى ال�شيخ/ �شب�ح الأحمد 
الج�بر ال�شب�ح ... حفظه اهلل ورع�ه وبرع�يتة الكريمة واهتم�مه الخ��ص وحر�ص 
�شموه على تكريم الف�ئزين من حملة كت�ب اهلل ودعم �شموه لكل الم�ش�ريع التي ت�شب 

في  خدمة القراآن الكريم و�شبل ن�شره وتكري�ص قيمه والهتم�م بحفظة كت�ب اهلل.

خال�شة  اأيديكم  بين  ت�شع  اأن  الدوليه  الكويت  ج�ئزة  ي�شر  التقرير  هذا  وفي 
التقرير  هذا  في  نقدم  اأن  اآملين  الج�ئزة،  واإق�مة  تنظيم  في  الت��شعة  تجربته� 
المعلوم�ت الوافية عن الج�ئزة وم�شتوى الم�ش�ركين فيه�  واأ�شلوب اإدارته� وتنظيمه�، 
والم�ش�رك�ت الدولية فيه�... هذا وي�شر الج�ئزة اأن تلقى مالحظ�تكم ومقترح�تكم 

الرامية اإلى تطوير هذه الج�ئزة خالل الدورات الق�دمة بم�شيئة اهلل تع�لى.
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الروؤية:

انتق�ء  الكريم  القراآن  خدمة  في  رائدة  كدولة  الكويت  مك�نة  على  الت�أكيد 
من  وال�شتف�دة  عليهم   والمح�فظة  ورع�يتهم  الكريم  القراآن  اأهل  من  المتميزين 

خبراتهم في هذا المج�ل.

الر�ضالة:

اأفراداً  عليه  والق�ئمين  الكريم  القراآن  َحَفَظة  برع�ية  الرتق�ء  اإلى  ال�شعي 
ل�شوؤون  راعية  كدولة   الكويت  لدور  تحقيق�  الع�لم  دول  م�شتوى  على  وموؤ�ش�ش�ت 

القراآن الكريم.

الأهداف:

االأهداف اال�شتراتيجية للجائزة واأهمها :
تعريف الأمة الإ�شالمية والعربية ب�لقراءات القراآنية، وترغيب حفظة كت�ب اهلل . 1

فـي درا�شة علم القراءات.
بذل . 2 على  والت�شجيع  الكريم  القراآن  حفظ  فـي  الإيج�بي  التن�ف�ص  روح  اإ�ش�عة   

المزيد من الجهد والوقت فـي الحفظ والتالوة.
تحفيز الأجي�ل على مختلف م�شتوي�تهم لاللتزام بتع�ليــم الدين واإدراك واجب�تهــــم نحـــو . 3

العقيدة الإ�شالميـــة ال�شمحــــة.
عددهم . 4 زي�دة  اإلى  و�شول  وتحفيزهم  ال�ش�عد  الجيل  من  الكريم  القراآن  حف�ظ  رع�ية   

وتكريمهم والعن�ية بهم. 
 اإبراز دور اأئمة القراءات المحققين وعلوم القراآن، والتعريف ب�لقــراء المجيدين للقراءات . 5

فـي الع�لـــم الإ�شالمــي والــعربي.
 اإبراز الوجه الح�ش�ري لدولة الكويت كراعية لأهل القراآن الكريم على م�شتوى الع�لم.. 6
 تكريم ال�شخ�شي�ت الب�رزة المعنوية والعتب�رية والمراكز والمع�هد التي تقوم على خدمة . 7

القراآن الكريم على م�شتوى الع�لم.
 تر�شيخ القيم الإ�شالمية من المنظور القراآني من خالل فع�لي�ت الج�ئزة وال�شعي لجذب . 8

وا�شتقط�ب �شب�ب الأمة نحو كت�ب   اهلل تع�لى وا�شت�شع�ر علو قيمة و�شمو مع�نيه.
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 لكل من �شارك بالدعم والرعاية الإنجاح جائزة الكويت الدولية

تتقدم  اأ�شرة جائزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم وقراءته وتجويد 
تالوته باأ�شمى اآيات ال�شكر واالمتنان واأعذب معاني التقدير واالحترام اإلى 
االأخوة واالأخوات الذين ابتغوا االأجر عند ربهم ولبوا  نداء وطنيتهم واأ�شهموا 
منا  فا�شتحقوا  العام  لهذا  الجائزة  فعاليات  اإنجاح  �شبيل  بجهود مخل�شة في 

جزيل ال�شكر وعظيم االمتنان.
العامة  والموؤ�ش�شات  والهيئات  الر�شمية،  الجهات  كافة  اإلى  مو�شول  وال�شكر 

والخا�شة ونخ�س بال�شكر كاًل من:
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وزارة الداخلية  

الديوان الأمريي

وزارة االعالم

وزارة ال�شحة  
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الباب الثاني 

التعريف بالجائـزة
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�ضروط ال�ضتراك في الجائزة 

الم�ش�ركة للذكور فقط . . 1

اأن ل يكون المت�ش�بق من م�ش�هير القراء فـي الع�لم الإ�شالمي . . 2

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

اأن يكون الم�ش�رك ح�ماًل لجن�شية البلد التي يمثله� . . 4

يحق للبلد الم�ش�رك اأن ي�ش�رك في فرعين  بحد اأق�شى عدد )2( مت�ش�بقين ب�شرط اأن تكون الم�ش�ركة الرئي�شية . 5

فـي الم�ش�بقة فـي فرع حفظ القراآن الكريم ك�ماًل . وتكون الم�ش�ركة  الث�نية ب�لختي�ر فـي اأحد الفرعين الث�ني 

اأو الث�لث . 

ل يحق للمت�ش�بق الم�ش�ركة فـي اأكثر من فرع من اأفرع الم�ش�بقة . . 6

ل يجوز للم�ش�رك اأن يغير فرع الم�ش�بقة الذي تم اختي�ره فـي ا�شتم�رة التر�شيح اإلى فرع اآخر .. 7

اأن يكون المر�شح لأي فرع من فروع الم�ش�بقة متمكن�ً م�شتوفي�ً �شروط الم�ش�ركة فـي الفرع ، وفـي ح�ل تر�شيح . 8

من هو دون الم�شتوى المطلوب يحرم المر�شح ال�شعيف من الم�ش�ركة فـي الم�ش�بقة لمدة �شنتين متت�ليتين . 

يكون . 9 ك�أن  مرافق  اإلى  بح�جة  المت�ش�بقين  اأحد  ك�ن  اإذا  المت�ش�بق  مع  فقط  واحداً  مرافق�ً  الم�ش�بقة  ت�شت�شيف 

)كفيف�ً اأو مع�ق�ً(مثال. 

ل يجوز للمت�ش�بق العتذار عن الم�ش�ركة فـي الم�ش�بقة اإذا و�شل اإلى دولة الكويت . . 10

الم�ش�بقة . 11 جوائز  ت�شرف  كم�  والث�لث  الأول  الفرعين  فـي  الأولى  الخم�شة  للمراكز  الم�ش�بقة  جوائز  ت�شرف 

للمراكز الثالثة الأولى فـي الفرعين الث�ني والرابع. 

ل يحق لمن �ش�رك فـي اأي فرع من فروع الم�ش�بقة الم�ش�ركة بهذا الفرع مرة اأخرى . . 12

تتكفل الم�ش�بقة بتذاكر ال�شفر ذه�ب�ً واإي�ب�ً للمت�ش�بقين و�شي�فتهم فقط .  . 13
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الدورة التا�سعة

قاعة البركة- فندق كراون بالزا 

وتدعوكم لزيارة المعر�ض الم�ساحب
تحت �سعار

طرق وآليات تحفيظ القرآن الكريم 
في دول العالم
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فروع الجائزة 

الفرع االأول : حفظ القراآن الكريم كامال 
الفرع الثانى : حفظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر من طريق ال�شاطبية والدرة.

الفرع الثالث : التالوة والترتيل.
الفرع الرابع : اأف�شل م�شروع تقني لخدمة القراآن الكريم.

�شـروط خا�شة بالفرع االأول)حـفظ القراآن الكريم(: 
1- اأن ل يقل عمر المت�ش�بق عن 13 �شنة ول يزيد عن 25 �شنة ميالدي�ً اعتب�راً من بدء الم�ش�بقة . 

2- اأن يلتزم ب�لرواية التي اخت�ره� فـي ا�شتم�رة التر�شيح. 
3- اأن يكون متقن�ً لأحك�م التجويد. 

�شروط خا�شة بالفرع الثاني ) حفـظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر (: 
1 - هذا الفرع يخت�ص ب�لقراءات الع�شر من طريق ال�ش�طبية والدرة .

2- اأن ل يقل عمر المت�ش�بق عن 18 �شنة ول يزيد عن 40 �شنة ميالدية اعتب�راً من بدء الم�ش�بقة. 
3- اأن يكون ح�فظ�ً لمتن ال�ش�طبية والدرة ك�ملين ، مع القدرة على ال�شت�شه�د ب�لمتنين اإذا طلب منه ذلك .

4- اأن يكون متقن�ً للقراءات الع�شر بطريقة الإفراد . 
�شروط خا�شة بالفرع الثالث )التـــالوة والتـرتـيــل( : 

1-اأن ل يقل عمر المت�ش�بق عن 13 �شنة ول يزيد 45 �شنة ميالدية من ت�ريخ بدء الم�ش�بقة  
2-اأن يكون التن�ف�ص في مرتبة التحقيق ولي�ص الترتيل اأو التدوير . 

3-اأن يكون التحقيق المطلوب في الم�ش�بقة على م� يوافق تحقيق القراء المعروفين ك�ل�شيخ المن�ش�وي وعبدالب��شط وم�شطفى اإ�شم�عيل وغيرهم 
4-اأن يكون ح�شن ال�شوت. 

5-اأن يكون متقن�ً لأحك�م التجويد. 
�شروط خا�شة بالفرع الرابع )  اأف�شل م�شروع تقـني لخدمة القراآن الكـريم ( : 

1- اأن يكون الم�شروع متعلق�ً ب�لقراآن الكريم وعلومه .  
2-اأن يكون المنتج فـي مو�شوع الم�ش�بقة . 

3-اأن يكون المنتج ) موقع�ً اإلكتروني�ً اأو تطبيق�ً اإلكتروني�ً اأو جه�زاً  اإلكتروني�ً ( . 
4-اأن ل يكون المنتج قد ف�ز فـي اأية م�ش�بقة . 

5-اأن يدعم المنتج اإحدى اللغ�ت الحية )العربية-الإنجليزية-الفرن�شية-الف�ر�شية-الأوردو ...غيره�( . 
6-اأن يكون المحتوى ال�شرعي )ن�ص قراآني اأو غيره( مدقق وموثق من قبل جهة ر�شمية معتمدة.

7-اأن يكون المنتج قد و�شع قيد التطبيق الفعلي اأو ق�باًل للتطبيق الفعلي )ج�هزية الت�شليم( .
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مكافآت الجائزة

١ ألف دينار كويتي ٣ ٢ إجمالي قيمة المكافآت 
الفرع االأول : حفظ القراآن 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 القراآن الكريم بالقراءات الع�شر
املكافــاأة املركز م
20.000 د.كاالأول 1
15.000 د.كالثاين2
12.000 د.كالثالث3
10.000 د.كالرابع 4
8000 د.كاخلام�س5

65000 )خم�شة و�شتون 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 اأف�شل م�شروع تقني في خدمة القراآن 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 ) 154 (

)76( في حفظ القراآن الكريم كامال مع التجويد

)19( في حفظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر 

)44( في التالوة والترتيل

)15( في فرع التقني
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 عاصم حسني امحد
 كينيا 

 حفظ القرآن الكريم 

 باري عمــر

 الغابون
 حفظ القرآن الكريم 

 عبد العزيز عبد اهلل بالل البلوشي

 اإلمارات  
 حفظ القرآن الكريم 

 الرواحياليقظان بن ادريس 
 سلطنة عمان

 حفظ القرآن الكريم 

 ابراهيم دوشيميمانا
 رواندا

 حفظ القرآن الكريم 

 موسى سعيد نوح
 غانا 

 حفظ القرآن الكريم 

 حممدوفحاج مراد غازي حممد 
 روسيا

 حفظ القرآن الكريم 

 كاكرحممد إبراهيم 

 أفغانستان
 حفظ القرآن الكريم 

 عبد اجلبار نزغييمانا
 بورندي

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد بو غامل
 اجلزائر

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد سعد زكريا 
 لبنان

 حفظ القرآن الكريم 

 العوسجيعبد احلكيم ناجي 
 اليمن

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد طاهر ادريس
 ليبيا

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد حذيفة حممد اسلم
 باكستان

 حفظ القرآن الكريم 

 فيصل حممد أول
 نيجرييا 

 حفظ القرآن الكريم 

حفظ القراآن الكريم كامال مع التج�يد
  76

م�شارك



44

 كثراديسيف اهلل 
 جنوب أفريقيا

 حفظ القرآن الكريم 

   شامنآدم مشعل 
 جزر املالديـف

 حفظ القرآن الكريم 

 صاحل حممد رحيم 
 غويانا

 حفظ القرآن الكريم 

 داود إبراهيم امسا
 مالوي

 حفظ القرآن الكريم 

 مورشيدبن مد  سياميمحممد 

 ماليزيا
 حفظ القرآن الكريم 

 حممود احلسن بيات
 كندا

 حفظ القرآن الكريم 

 عمروفحممد علي 
 قريغيزيا

 حفظ القرآن الكريم 

 حاجيوايف بن  حسبولحممد 
 بروناي دار السالم

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد فكري ساما
 مملكة تايلند

 حفظ القرآن الكريم 

 الشاعرعمرو علي يوسف 

 النرويج
 حفظ القرآن الكريم 

 محـزة العسرى
 املغـرب

 حفظ القرآن الكريم 

 عبد الكريم امحد علي

 أثيوبيا
 حفظ القرآن الكريم 

 دلفانيحممد جواد رضا 
 إيران

 حفظ القرآن الكريم 

 شيخنا سيدي ملام
 موريتانيا

 حفظ القرآن الكريم 

 عوض اهلل الطيب أمحد حممد
 السودان

 حفظ القرآن الكريم 

حفظ القراآن الكريم كامال مع التج�يد
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 بـردوشـتيشعيــب 
 ألبـــانيـــا

 حفظ القرآن الكريم 

 سنانوفيتــشأميــر 
 البوسنة واهلرسك

 حفظ القرآن الكريم 

 حممـد طريـق اإلســالم
 بنغالديـــش

 حفظ القرآن الكريم 

 بايرامــيريــاض 

 كوســـوفــا
 حفظ القرآن الكريم 

 أوزيــرشيخ أنس على 
 موريشيوس

 حفظ القرآن الكريم 

 أنس فيصــل عمــر
 بريطــانيــا

 حفظ القرآن الكريم 

 حمفــوظ  احلـــق

 أستــراليــا
 حفظ القرآن الكريم 

 إمساعيل علي مجعه
 تنــزانيــا

 حفظ القرآن الكريم 

 عالء عاطف صاحل عبد احلليم

 فلسطيــــن
 حفظ القرآن الكريم 

 رشيد بن عبد الرمحان العالني
 تونــس

 حفظ القرآن الكريم 

 حللبيهعبد اهلل حممد يوسف ا 

 األردن
 حفظ القرآن الكريم 

 بوزدومانعبيد اهلل 
 تركيـــا

 حفظ القرآن الكريم 

 حمامي الدين صاحل عبدالباسط
 الفلبيــن 

 حفظ القرآن الكريم 

 عبد اخلالـق جامـع عمـر

 أمريكـا
 حفظ القرآن الكريم 

 جـالـو مهـدي
 غينيا كوناكري

 حفظ القرآن الكريم 

حفظ القراآن الكريم كامال مع التج�يد
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 احلجيليصهيب بن سلمان 
 السعودية

 حفظ القرآن الكريم 

 مامغورشام
 غامبــــيا

 حفظ القرآن الكريم 

 يعقوب عبد احلميد سينتومبوى
 أوغنـــدا

 حفظ القرآن الكريم 

 تشودريحممد إسحــاق 
 سورينــام

 حفظ القرآن الكريم 

 عبد العزيز رمحان بريدي
 أوزبكســـتان

 حفظ القرآن الكريم 

 اجلميلي طايسمحد عبداهلل 

 قطـــــر
 حفظ القرآن الكريم 

 غيلداربن  آروخان عباسلي

 أذربيجــــان
 حفظ القرآن الكريم 

 إدريــس عثمـــان
 النيجــــر

 حفظ القرآن الكريم 

 سونونأبو بكر عبداهلل سام 
 بنيـــن

 حفظ القرآن الكريم 

 الرجــــوإسحـــاق 
 إيطــاليـــا

 حفظ القرآن الكريم 

 ديـابــيأمــرا 
 كـوت ديفـوار

 حفظ القرآن الكريم 

 عدنـان أمحد ممدوح طـه 
 أملــانيـــا

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد عبداهلل جامــع
 هـولنـــدا

 حفظ القرآن الكريم 

 عبدالرمحن أبو بكـر موســى
 الكاميـــرون

 حفظ القرآن الكريم 

 محدانعبداهلل خليفه إبراهيم 
 البحـــريــن

 حفظ القرآن الكريم 

حفظ القراآن الكريم كامال مع التج�يد
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 حممد عباس

 توغو
 حفظ القرآن الكريم

 أمحــد مهــدي مؤمــن
 جيبــوتــي

 حفظ القرآن الكريم 

 زين الدين شامهودي فوجييانشا
 اندونيسيا 

 حفظ القرآن الكريم 

 نيابلإبراهيم سليمان 
 غينيا بيساو

 حفظ القرآن الكريم 

 حممد  سيغدا
 بوركينا فاسو

 حفظ القرآن الكريم 

 إسحاق علي شكو
 تشاد

 حفظ القرآن الكريم 

 بالكايفرات 
 مقدونيا

 حفظ القرآن الكريم 

 الطاف علي خريات علي خطيب
 اهلند

 حفظ القرآن الكريم 

 صوصلعبد الباسط 
 أفريقيا الوسطى

 حفظ القرآن الكريم 

 مدرسوفيتشعمار 
 صربيا

 حفظ القرآن الكريم 

 فوالحييى سيد 
 جزر القمر

 حفظ القرآن الكريم 

 الشويععبد الرمحن أمحد 
 دولة الكويت

 حفظ القرآن الكريم 

 عيثاويعلي خالد جاسم 
 العراق

 حفظ القرآن الكريم 

 بدويعبد الرمحن فرج حافظ 
 مصر

 حفظ القرآن الكريم 

 حنفي بشري حممد
 الصـومـال

 حفظ القرآن الكريم 

حفظ القراآن الكريم كامال مع التج�يد
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  44
م�شارك

 يتورا يوسـف

 الغابون
 تـــالوة

 أمحد منصور حممد حييى
 اإلمـارات العربية املتحدة 

 تـــالوة

 حممد ألبي بن حاج إبراهيم
 بروناي دار السالم

 تـــالوة

 عــاراواننــواوي 
 مملكــة تــايـلنـد

 تـــالوة

 حمسـن شيخ عبدي حممد 

 النرويج
 تـــالوة

 محــزة وراش
 املغرب

 تـــالوة

 إلياس نور الدين حممد 
 اثيوبيا
 تـــالوة

 مهدي بيكر غالم جناد
 إيران

 تـــالوة

 عمــر نيغبا
 رواندا

 تـــالوة

 جربيل يهوذا
 غانا

 تـــالوة

 عبديشإمساعيل 
 اجلزائر
 تـــالوة

 دوداربيغقـدرة اهلل 
 روسيـا

 تـــالوة

التــــالوة والترتيـــــل
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 ازراي بن عبد احلق
 ماليزيا 
 تـــالوة

 قاسم انقار دريس إ
 كندا 

 تـــالوة

 الياسيحكيم 
 كوسوفا

 تـــالوة

 حممد منري جلمان 
 موريشيوس

 تـــالوة

 مصطفى أمحـد أدم
 بريطانيا

 تـــالوة

 عبد اهلل داوود حممد 

 تنزانيا
 تـــالوة

 مراد ياسني حممد أبو غربيه
 فلسطني
 تـــالوة

 دبشاملعتصم باهلل مصطفى 
 األردن

 تـــالوة

 تشينارفرقـان 
 تركيا

 تـــالوة

 حمي الدين حممد أيوب
 الفلبني

 تـــالوة

 جابودينعمـار 
 جنوب أفريقيـا

 تـــالوة

 عبد العليم رحيم
 غويانا

 تـــالوة

التــــالوة والترتيـــــل
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 كراسنيشيعيسى جاود سلمان 
 ألبانيا

 تـــالوة

 حممد عثمان غني
 بنغالدي

 تـــالوة

 عبد اهلل حممد كاظم اخلياط
 دولة الكويت

 تـــالوة

 عزيز كريم حممد  
 اجلمهورية العراقية

 تـــالوة

 سارجوبارا 
 غامبيا
 تـــالوة

 عريف الغفاري
 سورينام

 تـــالوة

 محــزة ياوي

 أوغندا
 تـــالوة

 كوربانوفإمساعيل جان 
 اوزبكستان

 تـــالوة

 أنار بن أراز زاييف أغامري
 أذربيجان

 تـــالوة

 عبد التواب مصطفى
 بنني

 تـــالوة

 حممد  ماغاني
 كوت ديفوار

 تـــالوة

 أمحــد التنشب
 هولندا
 تـــالوة

التــــالوة والترتيـــــل
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 حاجيتشحـارس 
 صربيا

 تـــالوة

 مشس الدين حممد بكر
 جزر القمر

 تـــالوة

 يونوسا تاهريو
 توغو
 تالوة

 يوسف محد عبــاس 
 جيبــوتــي

 تـــالوة

 راشادياراما  ديدي
 اندونيسيا

 تـــالوة

 بالدي أمحدوور
 غينيا بيساو

 تـــالوة

 حممد سعيد امريو
 بوركينا فاسو

 تـــالوة

 زبوجنوبال دريس إ

 افريقيا الوسطى
 تـــالوة

التــــالوة والترتيـــــل
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  19
م�شارك

 الفرجانيساسي  احممدرضا 

 ليبيا

 القــراءات

 مبارك عبد السالم

 نيجرييا

 القــراءات

 ولد ابوه ساليماملصطفى 

 موريتانيا

 القــراءات

 اهللعبد اهلل حممد عبد 
 السودان

 القــراءات

 عثمان نور ابي
 كينيا

 القــراءات

 قارئ عزت اهلل عابد

 أفغانستان 
 القــراءات

 حممد فاروق شعيب 

 لبنان
 القــراءات

 إمساعيل فؤاد إمساعيل جادو طـه
 مصر

 القــراءات

 حسام سنان أمحد النقيب

 اليمن
 القــراءات

 بدر أمحد حممد العلي 

 دولة الكويت 

 القــراءات

حفظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر
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 رمحن شهزادعدين 
 أمريكا

 القــراءات

 حممد  فوفانا
 غينيا كوناكري

 القــراءات

 عمــر علي حممود
 الصـومـال

 القــراءات

 أنس بن سلمي بن محدي املطريي
 اململكة العربية السعودية

 القــراءات

 احلمريعبد العزيز عبد اهلل علي 
 قطر

 القــراءات

 مرتلي حممد 

 النيجر
 القــراءات

 آدم حممد 
 الكامريون
 القــراءات

 دناعحممد رماد 
 تشـاد

 القــراءات

 اللطيفحممد أمني بن عبد 
 تونس

 القــراءات

حفظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر
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الباب الثالث 

فعاليات الجـائـزة
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بعد اأن اتخذت وزارة الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية ممثلة في قط�ع �شوؤون القراآن الكريم 
الكريم  القراآن  لحفظ  الدولية  الكويت  ج�ئزة  لإق�مة  ال�شبل  كل  وهي�أت  الإجراءات  ك�فة 

وقراءاته وتجويد تالوته. 

رع�ية  تحت  2018/4/10م  الموافق  الثالث�ء  يوم  �شب�ح  في  الج�ئزة  فع�لي�ت  افتتحت   
اهلل  حفظه  ال�شب�ح  الج�بر  الأحمد  �شب�ح   / ال�شيخ  المفدى  البالد  اأمير  ال�شمو  �ش�حب 
د.فهد محمد  الم�شت�ش�ر  الإ�شالمية  وال�شوؤون  الأوق�ف  العدل ووزير  وزير  وبح�شور مع�لي 
العف��شي وح�شور ر�شمي و�شعبي كبير يتقدمهم الوزراء وال�شفراء والعلم�ء الأف��شل وممثلي 

الدول الم�ش�ركة. 

وقد ا�شتهل حفل الفتت�ح بكلمة لمع�لي وزير العدل ووزير الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية 
تحدث فيه� عن ت�ريخ هذا الإنج�ز ونبل اأهدافه و�شمو غ�ي�ته م�شيرا اإلى اأن اإفتت�ح الج�ئزة 
يرمز اإلى فتح �شفحة جديدة في ت�ريخ الوزارة كم� يعد و�ش�م�ً و�ش�ًء في جبين هذا الوطن، 

واأعرب عن �شع�دة بهذا الحدث الكبير واإعالنه اإ�ش�رة البدء لنطالقة الج�ئزة.

وذكر مع�لي الوزير اأن هذه الج�ئزة تترجم بجالء اهتم�م الكويت ب�لقراآن الكريم واأهله 
التوجيه�ت  مع  ان�شج�م�  البرامج  وت�شع  الخطط  لأجله  وتبني  اإليه  ت�شعى  ظلت  م�  وهو 
ال�ش�مية ل�شمو اأمير البالد المفدى ال�شيخ �شب�ح الأحمد الج�بر ال�شب�ح حفظه اهلل ورع�ه. 

 اأوًل : افتتـاح الجائزة :
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واأ�ش�ف ب�أن وزارة الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية تهدف من خالل هذه الج�ئزة اإلى خدمة 
الوزارة  تطمح  التي  ال�ش�مية  الر�ش�لة  تحقيق  خالل  من  ال�ش�في  والمعين  الرب�ني  الوحي 
م�شتوى  على  وموؤ�ش�ش�ت  اأفراداً  عليه  والق�ئمين  الكريم  القراآن  حفظة  لرع�ية  بلورته�  اإلى 
دول الع�لم الإ�شالمي ت�أكيداً لدور الكويت كدولة راعية ل�شوؤون القراآن الكريم. ومن خالل 

تحقيق جملة من الأهداف اأهمه� : 
1.تعريف الأمة الإ�شالمية ب�لقراءات القراآنية . 

2.ترغيب حفظة القراآن الكريم في درا�شة علم القراءات . 
3.اإ�ش�عة روح التن�ف�ص الإيج�بي في حفظ القراآن الكريم . 

4.الت�شجيع على بذل مزيد من الوقت والجهد في الحفظ والتالوة . 
5.اإدراك ال�شب�ب لواجب�تهم نحو العقيدة الإ�شالمية . 

دولة  على  وبركة  خير  ف�تحة  الج�ئزة  تكون  ب�أن  اأمله  عن  الوزير  مع�لي  اأعرب  واأخيراً 
الكويت وعلى الم�ش�ركين.
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وبدوره األقى م. فريد عم�دي وكيل وزارة الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية رئي�ص اللجنة العلي� للج�ئزة  كلمة اأ�ش�ر فيه� اإلى اأن التن�ف�ص في حفظ 
القراآن الكريم وتالوته يعد من اأنبل الأهداف ومن اأ�شمى الغ�ي�ت )وفي ذلك فليتن�ف�ص المتن�ف�شون( واإيم�ن�ً من الوزارة بكل م� تقدم وحر�ش�ً على 
غر�ص حب القراآن ون�شر اآدابه وقيمه في قلوب اأفراد المجتمع بكل اأطي�فه و�شرائحه فقد �شخرت كل الأ�شب�ب ور�شدت كل الو�ش�ئل والأدوات المت�حة 
لهذا الهدف النبيل ف�أن�ش�أت الإدارات والمراقب�ت التي تعنى وتخت�ص ب�شوؤون القراآن الكريم لت�شطلع بدوره� الرائد ولت�ش�هم في تح�شين المجتمع 

وتعيده اإلى معين الوحي الرب�ني ال�ش�في. 

فق�مت بفتح الحلق�ت والمراكز القراآنية في ك�فة اأنح�ء الكويت وهي�أت ك�فة ال�شبل لكل راغب في الإقب�ل على كت�ب اهلل  عز وجل  لكن 
طموح�تن� اليوم اأ�شبحت كبيرة بف�شل اهلل عز وجل ثم بجهود واإنج�زات الوزارة التي اأ�شبحت حقيقة تدفعن� اإلى اأن نخرج من المحلية اإلى 

الع�لمية بر�ش�لتن� ال�ش�مية هذه.

وحتى ن�شع ب�شمة قراآنية لدولة الكويت في المح�فل الدولية ونمد ج�شور التع�ون في مج�ل خدمة القراآن الكريم وعلومه مع اأ�شق�ئن� 
في ك�فة الدول الإ�شالمية؛ لذا ك�نت فكرة ج�ئزة الكويت الدولية المب�ركة من �شمو اأمير البالد المفدى �شمو ال�شيخ �شب�ح الأحمد الج�بر 

ال�شب�ح حفظه اهلل ورع�ه .
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تكريم راعي الحفل
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الم�ضارك�ن في المعر�ض

64

ا�شم الجهات الخارجية الم�شاركة في معر�س جائزة الكويت الدولية

البلدا�شم الجهةم
م�شرالجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم1
المغربجمعية الح�فظ اأبي �شعيب الدك�لي لتحفيظ القراآن الكريم وتدري�ص علومه2
تركي�رئي�ص دائرة �شوؤون العلوم الدينية برئ��شة ال�شوؤون الدينية3
الأردنجمعية المح�فظة على القراآن الكريم4
م�ليزي�الرئ��شة الع�مة لل�شوؤون الإ�شالمية5
ال�شعوديةهيئة الكت�ب وال�شنة6
ليبي�اإدارة �شوؤون القراآن الكريم7
ب�ك�شت�نمكتب رابطة الع�لم الإ�شالمي8
بنغالدي�صموؤ�ش�شة حف�ظ القراآن الكريم9

اندوني�شي�المركز العثم�ني10
ط�جك�شت�نكلية علوم القراآن11
نيجيري�مكتب هيئة الإغ�ثة الإ�شالمية12
ت�يالندجمعية نور ال�شنة المحمدية 13
الجزائرجمعية البي�ن - المدر�شة القراآنية 14
موريت�ني�مركز تكوين العلم�ء 15
الم�رات دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل الخيري - دبي16
ال�شعودية مجمع الملك فهد لطب�عة الم�شحف17

ا�شم الجهات الداخلية الم�شاركة في جائزة الكويت الدولية

ا�شم الجهةم
جمعية النج�ة الخيرية1
جمعية المن�بر القراآنية2
وقفية المركز الوقفي لأجي�ل القراآن الكريم 3
مبرة المتميزين لخدمة القراآن الكريم والعلوم ال�شرعية4
اإدارة ال�شراج المنير5
ال�شندوق الوقفي للقراآن الكريم وعلومه6
الهيئة الع�مة للعن�ية بطب�عة ون�شر القراآن الكريم وال�شنة النبوية وعلومه7
اإدارة الدرا�ش�ت الإ�شالمية 8
جمعية احي�ء التراث الإ�شالمي9

جمعية الإ�شالح الجتم�عي10
الجمعية الخيرية الكويتية11
جمعية اآي�ت الخيرية12
لجنة مراجعة الم�شحف13
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الم�ضارك�ن في المعر�ض

المعـــر�ض المقام على هام�ض فعاليات الجائزة:

�شمن الأن�شطة الموازية لفع�لي�ت الج�ئزة فقد اأُقيم المعر�ص الخ��ص ب�لقراآن الكريم الذي افتتحه مع�لي وزير العدل ووزير 
الأوق�ف وال�شوؤون الإ�شالمية الم�شت�ش�ر د.فهد محمد العف��شي .

وقد ا�شتهل مع�ليه زي�رته للمعر�ص بتفقد جن�ح اإدارة �شوؤون القراآن الكريم واأ�ش�د بدوره� وبم� تقدمه من خدمة للمجتمع 
الأجنحة  بعد ذلك  زار  ثم  وال�شغ�ر  الن�صء  ل�شريحة  الكريم  القراآن  العربية وتحفيظ  اللغة  لتعليم  و�ش�ئل حديثة  وم� فيه من 

المخ�ش�شة للجه�ت الم�ش�ركة من الدول الإ�شالمية وال�شديقة وموؤ�ش�ش�ت وجمعي�ت نفع ع�م. 
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تم فيه� اختب�ر الطلبة قبل �شعودهم اإلى من�شة الجل�شة الأ�ش��شية وقد �شكلت لهذه الجل�شة ثالث 
لج�ن من الم�ش�يخ المتقنين والمتميزين في القراآن وعلومه وق�مت اللج�ن ب�ختب�ر الطلبة علي مدى 

يومين من ال�ش�عة الرابعة اإلى ال�ش�عة ال�ش�بعة في المج�لت الت�لية :
1- حفظ القراآن كامال.

2- وحفظ القراآن بالقراءات الع�شر. 
3- تالوة وترتيل القراآن .

الجل�شة االأ�شا�شية:

وتعقد بعد الجل�شة التمهيدية وهي التي تبث على الهواء مب��شرة  وقد اختير لهذه الجل�شة كوكبة 
الب�ع  ذوي  الإ�شالمي  الع�لم  في  الم�ش�هير  من  والمتميزين  المتخ�ش�شين  والعلم�ء  الم�ش�يخ  من 

الطويل فـي مج�ل الإقراء والتحكيم في الم�ش�بق�ت الدولية وهم :

1- ال�شيخ عبد العزيز ف��شل العنزي     رئي�ص لجنة التحكيم ) دولة الكويت (.

2 - ال�شيخ د. ح�شين العواجي                ن�ئب رئي�ص لجنة التحكيم ) المملكة العربية ال�شعودية (. 

3- ال�شيخ د. محمد ن�فع                        ع�شو لجنة التحكيم ) المملكة المغربية (.

4- ال�شيخ د. اأبكر عمر عبد الواحد        ع�شو لجنة التحكيم ) جمهورية الك�ميرون (.

5- ال�شيخ د.�ش�مي عبد الفت�ح هالل     ع�شو لجنة التحكيم  ) جمهورية م�شر العربية (.

6- ال�شيـــخ عبد الكريم زكري�                 ع�شو لجنة التحكيم ) مملكة م�ليزي� (.

وقد �شهد لهم الجميع ب�لخبرة في هذا المج�ل. 

 جل�ضات ال�ضتماع

ثانيًا : فعاليات الجائزة :
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وتنق�ضم هذه الجل�ضة اإلى ثالثة اأق�ضام : 

الق�ضم الأول : خا�ض بحفظ القراآن الكريم كامال:

وقد ق�مت اللجنة بتوزيع الطلبة علي �شتة اأي�م كل يوم يختبر فيه �شتة ع�شر مت�ش�بق على  فترتين  بمعدل ثم�نية مت�ش�بقين في كل فترة.

الفترة ال�شب�حية : وي�ش�أل فيه� المت�ش�بق خم�شة اأ�شئلة وتبداأ من ال�ش�عة الت��شعة اإلى ال�ش�عة الث�نية ع�شر ظهراً.

الفترة الم�ش�ئية : وي�ش�أل فيه� المت�ش�بق خم�شة ا�شئلة وتبداأ من ال�ش�عة الرابعة اإلى ال�ش�عة ال�ش�بعة م�ش�ًء .

الق�ضم الثاني :  خا�ض بحفظ القراآن الكريم  بالقراءات الع�ضر:

وقد خ�ش�ص للمت�ش�بقين في هذا الفرع يوم�ً ك�ماًل تم فيه اختب�رهم على فترة ي�ش�أل فيه� المت�ش�بق خم�ص اأ�شئلة .

الق�ضم الثالث :  خا�ض بالتالوة والترتيل:

وقد تم توزيع الطلبة علي �شتة اأي�م في كل يوم يتم اختب�ر خم�شة طالب خالل الفترة الم�ش�ئية اأو ال�شب�حية .

كم� ق�مت اللجنة ب�ختي�ر الأ�شئلة وتوزيعه� على الطالب قبل الختب�ر بيوم حتى ي�شتطيع الط�لب اأن يهيئ نف�شه لتالوة ال�شوؤال المقرر عليه 
وهو بمقدار �شفحة ك�ملة يطلب منه الترتيل والتجويد للمقرر في ال�شوؤال. 
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ق�مت لجنة البرامج والأن�شطة في ج�ئزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم وتجويد تالوته على اإعداد وتنفيذ عدة 
رحالت علمية وترفيهية للمت�ش�بقين ب�لج�ئزة من دول الع�لم الإ�شالمي لالطالع على المع�لم ال�شي�حية والتراثية بدولة 
الكويت؛ لمعرفة جوانب التميز الثق�في والجتم�عي لدولة الكويت وم� ت�شهده من تطور وتقدم على ك�فة الأ�شعدة ، وقد 

ن�لت هذه الزي�رات والرحالت اإعج�ب وا�شتح�ش�ن ال�شيوف والمت�ش�بقين ومن بين هذه الرحالت:   

بج�ئزة  والأن�شطة  البرامج  لجنة  دعت 
الكريم  القراآن  لحفظ  الدولية  الكويت 
ال�شيوف  جميع  تالوته  وتجويد  وقراءته 
ع�ملة  ولج�ن  وفود  وروؤ�ش�ء  مت�ش�بقين  من 
الكبير  الدولة  بم�شجد  الجمعة  �شالة  اإلى 
ب�عتب�ره معلم� ح�ش�ري� ومن�رة اإ�شالمية في 
�شم�ء الكويت ف�أثنوا على دور الكويت الرائد 
اهلل  لبيوت  واإعم�ره�  ب�لم�ش�جد  وعن�يته� 

عزوجل . 

١- �ضالة الجمعة في

الم�ضجد الكبير :

ثالثًا :  البرامج والأن�شطة 
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البرامج  لجنة  دعت  كم� 
الكويت  بج�ئزة  والأن�شطة 
جميع ال�شيوف من مت�ش�بقين 
ع�ملة  ولج�ن  وفود  وروؤ�ش�ء 
اإلى زي�رة اأبراج الكويت؛ لروؤية 
الهند�شي  التطور  من  ج�نب 

والمعم�ري بدولة الكويت . 

٢- زيارة

اأبراج الك�يت 
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٣- حديقة ال�ضهيد
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الكويت  ج�ئزة  في  الم�ش�ركين  جميع  له�  ُدعي  العثم�ن  بيت  اإلى  رحلة  تنظيم  تم 
يعك�ص  تراث،  ومن  اأعم�ل  من  البيت  هذا  به  يزخر  م�  على  الطالع  تم  وقد  الدولية 

تم�شك ال�شعب الكويتي بقيمه الح�ش�رية.

٤- زيارة بيت العثمان

81
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اأحي�ء بحرية وم�  المركز من  العلمي لالطالع على م� يحويه هذا  المت�ش�بقون  بزي�رة للمركز  ق�م 
يتيحه للزوار من اأجواء ترفيهية تعك�ص ثراء الو�شط البحري وتبعث على الراحة وك�شر الروتين المعت�د .

وقد تم كذلك عر�ص فيلم 3D في ق�عة )الأيم�ك�ص( لل�شيوف مم� ك�ن له الأثر الطيب في نفو�ص ال�شيوف 
الكرام .

٥ - المركز العلمي
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٦- الب�م الها�ضمي
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الكريم وقراءاته وتجويد  القراآن  الدولية لحفظ  الكويت  والأن�شطة على ه�م�ص فع�لي�ت ج�ئزة  البرامج  وقد نظمت لجنة 
اأف��شل، لتخدم هذه  الراغبين والمهتمين قدمه� قراء مهرة وم�ش�يخ  وتالوته ور�ش�ً علمية ودورات تثقيفية للجمهور ولجميع 

الدورات الهدف الأ�شمى للج�ئزة وتت�شل ب�شي�قه� العلمي الع�م .  

١- ور�ضة علمية

 رابعًا : الدورات و ال�ر�ض العلمية :

لل�ضيخ /حامد بن اأحمد البخاري
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١- ور�ضة الخط

الخطاط / نايف الهزاع
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١- ور�ضة الخط

الخطاط

جا�ضر ال�ضميرى

الخطاط / عبدالله ال�ضيزاوي



87

١- ور�ضة الخط

الخطاط

جا�ضر ال�ضميرى
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وما ت�فيقي اإل بالله
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الباب الرابع 

الحفل الختامي للجائزة
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جـــ�ء الحفـــل الخت�مـــي للج�ئـــزة من��شـــبة وطنيـــة ب�متيـــ�ز ليكـــون حفـــاًل تكريميـــ�ً مـــن الطـــراز النـــ�در اأُعـــد لـــه كمـــ� ينبغـــي وبذل 
فيه كل ممكن فك�ن بحق م�شك الخت�م.

الرعاية ال�شامية : 
وبرع�يـــة �شـــ�مية واهتمـــ�م كبيـــر وبـــذل بـــال حـــدود حظيـــت بـــه ج�ئـــزة الكويـــت الدوليـــة مـــن لـــدن ح�شـــرة �ش�حـــب ال�شـــمو 

اأميـــر البـــالد ال�شـــيخ �شبـــ�ح الأحمـــد الج�بـــر ال�شبـــ�ح حفظـــه اهلل ورعـــ�ه .

ومـــن �شـــمو ولـــي العهـــد ال�شـــيخ نـــواف الأحمـــد الج�بـــر ال�شبـــ�ح -حفظـــه اهلل وطـــوال م�شـــيرة الج�ئـــزة اإلـــى اأن اأ�شبحـــت 
عمال ملمو�ش� و�شموه يكلوؤه� برع�يته واهتم�مه وك�ن ح�شور �شموه للحفل الخت�مي تعبيًرا عن مدى العن�ية الب�لغة 

التي يوليه� �شموه لخدمة كت�ب اهلل تع�لى  وتقدير وتكريم اأهله .
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الح�شور : 
وقـــد اكتظـــت جنبـــ�ت م�شـــرح ق�شـــر بيـــ�ن الع�مـــر بح�شـــور كثيـــف وجمـــع 

عظيـــم ك�ن  فـــي مقدمتهـــم :

ح�شـــرة �ش�حـــب ال�شـــمو اأميـــر البـــالد المفدى

ال�شـــيخ �شبـــاح االأحمد الجابـــر ال�شباح حفظه اهلل ورع�ه.

و�شـــمو رئي�ـــص مجل�ـــص الـــوزراء ال�شـــيخ / ج�بـــر المبـــ�رك الحمـــد ال�شبـــ�ح 
حفظه اهلل .

الإ�شـــالمية  وال�شـــوؤون  الأوقـــ�ف  ووزيـــر  العـــدل  وزيـــر  ومع�لـــي 
. العف��شـــي   محمـــد  د.فهـــد  الم�شت�شـــ�ر 

وال�شـــفراء  الـــوزراء  ومع�لـــي  ال�شـــيوخ  المع�لـــي  اأ�شحـــ�ب  مـــن  وجمـــع 
وجمـــع غفيـــر مـــن الح�شـــور النوعـــي اذ زان بهـــم حفـــل تكريـــم الف�ئزيـــن فـــي 
ج�ئـــزة الكويـــت الدوليـــة لحفـــظ القـــراآن الكريـــم وقراءتـــه وتجويـــد تالوتـــه. 

تعبـــر  رائعـــة  وطنيـــة  ومن��شـــبة  المع�نـــي  بـــكل  تكريميـــ�  حفـــال  فـــك�ن 
بجالء عن مدى التقدير والتعظيم الذي يحظى به كت�ب اهلل تع�لى واأهله 

فـــي نفو�ـــص اأهـــل الكويـــت حكومـــة و�شـــعب�.

افتتاح الحفل: 
وقـــد ا�شـــتهل الحفـــل ب�لن�شـــيد الوطنـــي اإحتفـــ�ًء بح�شـــور ح�شـــرة �ش�حـــب 
ال�شـــمو اأميـــر البـــالد المفـــدى ال�شـــيخ �شبـــاح االأحمـــد الجابـــر ال�شباح 
حفظـــه اهلل ورعـــ�ه، وافتتـــح ب�آيـــ�ت مـــن الذكـــر الحكيـــم عطـــر بهـــ� م�شـــ�مع 

الح�شـــور  .
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كلمة معالي وزير العدل ووزير االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية

ب�أ�شـــلوب ف�شيـــح وتعبيـــر بليـــغ قـــدم مع�لـــي وزيـــر العـــدل  ووزيـــر 
الأوق�ف وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية الم�شت�شـــ�ر د.فهد محمد العف��شـــي  كلمته 
التـــي ا�شـــتهله� بحمـــد اهلل والثنـــ�ء عليـــه وال�شـــالة وال�شـــالم علـــى ر�شـــوله 
الكريـــم عليـــه اأف�شـــل ال�شـــالة واأتـــم الت�شـــليم. و�شـــكر مع�ليـــه �شـــمو الأميـــر 
علـــى رع�يتـــه الكريمـــة ودعمـــه غيـــر المحـــدود وح�شـــوره الم�شـــرف لحفـــل 
الخت�م ت�شريف� وتكريم� لهذا المق�م . وعبر ق�ئال : �شيخلد الت�ريخ بيد 
الوفـــ�ء ومـــداد الفخـــر والثنـــ�ء فـــي �شفحـــة من �شفحـــ�ت عهدكم الميمون 

اإق�مـــة هـــذه الج�ئـــزة التـــي لــــمثله� يتن�ف�ـــص المتن�ف�شـــون .

ــم  ــراآن الكريـ ــة لحفـــظ القـ ــت الدوليـ ــزة الكويـ ــال  اإن ج�ئـ واأردف ق�ئـ
وقراءتـــه وتجويـــد تالوتـــه هـــي بذرة مب�ركة غر�شـــته� يدكـــم الكريمة وقد 

غـــدت كـــزرع اأخـــرج �شـــطئه فـــ�آزره ف��شـــتغلظ ف��شـــتوى علـــى �شـــوقه.

كمـــ� تحـــدث مع�ليـــه عـــن ف�شـــل القـــراآن الكريـــم والأجـــر الكبيـــر 
المترتـــب علـــى خدمتـــه ون�شـــره . وحـــول الإعـــداد لهـــذه الج�ئـــزة قـــ�ل اإنـــه 
ح�شـــ�د �شـــنة ك�ملـــة .. عقـــول مدبـــرة واأيـــد ع�ملـــة فمـــ� بـــرح اأع�شـــ�ء اللجنـــة 
العلي� والتنفيذية ي�شهرون اللي�لي في عمل متوا�شل موؤملين اأن ي�شرق 
ال�شبـــح فتطلـــع �شم�ـــص هـــذه الج�ئـــزة  كمـــ� اأ�شـــ�د ب�لعلمـــ�ء الأف��شـــل الذين 
�شـــ�ركوا فـــي اإثـــراء الج�ئـــزة وقـــدم ال�شـــكر للجـــ�ن الم�شـــرفة علـــى تحكيـــم 

الج�ئـــزة وتقويمهـــ� .

وا�شـــت�شيف  العلمـــ�ء  كبـــ�ر  لتحكيمهـــ�  ا�شطفـــى  ج�ئـــزة  وقـــ�ل 
لتقويمه� اأ�شهر اأهل الإقراء وجل�ص بين اأيديهم �شفراء الدول ال�شقيقة 
ومهـــرة البـــالد ال�شديقـــة  وفـــي الختـــ�م ذكـــر مع�ليـــه الم�شـــ�ركين فـــي هـــذه 
الج�ئـــزة مـــن حفظـــة كتـــ�ب اهلل بمك�نتهـــم ال�شـــ�مية و�شـــرف ال�شـــبق الـــذي 
حـــ�زوه ف�أ�شبحـــوا قـــدوة ومثـــ�ل يحتـــذى  .. ممـــ� ي�شـــع عليهـــم م�شـــوؤولية 
عظيمة ويحملهم اأم�نة ج�شـــيمة ف�لقراآن الكريم نور ي�شئ وكت�ب يتلى 
ود�شـــتور يتبع يربي  اأجي�ل تتحلى ب�شـــم�حة الإ�شـــالم وتتجمل بو�شـــطيته 

ال�شـــرائع والأحـــك�م .
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تكريم الحكام الفرع ) الأول - الثاني - الثالث (
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ال�شيد / علي �شمير عمار العنزي
رئي�س لجنة التحكيم ) دولة الكويت (

ال�شيد / يو�شف عبد اهلل الجالهمة
ع�شو ومقرر لجنة التحكيم ) دولة الكويت (

ال�شيد / عادل الر�شيدي
ع�شو لجنة التحكيم) دولة الكويت ( 

الدكتور / �شليمان عبداهلل الميمان
ع�شو لجنة التحكيم ) ال�شعودية (

ال�شيد / نواف خالد الم�شري
ع�شو لجنة التحكيم ) دولة الكويت (

تكريم حكام الفرع الرابع
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اإعالن

النتائج الفائزين
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فرع

حفظ القراآن الكريم

 مع التج�يد
ً
كامال

محمد طاهر ادري�س
دولة ليبيا - المركز االأول

�شهيب بن �شلمان بن عابد الحجيلي
المملكة العربية ال�شعودية - المركز الثاني

ادريـــ�س عثمـــان
جمهورية النيجر - المركز الثالث

عبد الحكيم ناجي محمد العو�شجي
الجمهورية اليمنية - المركز الرابع

ر�شيد بن عبد الرحمن العالني
الجمهورية التون�شية - المركز الخام�س
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فرع

فظ القراآن الكريم بالقراءات 

الع�ضر 

بدر اأحمد محمد العلي
دولة الكويت - المركز االأول

اإ�شماعيل فوؤاد اإ�شماعيل جادو طه
جمهورية م�شر العربية - المركز الثاني

عديـــن �شهـــزاد رحمـــن
الواليات المتحدة االأمريكية - المركز الثالث

عثمــــان نــــور اأبـــي
جمهورية كينيا - المركز الرابع

محمد اأمين بن عبد اللطيف بوعزيز
الجمهورية التون�شية - المركز الخام�س
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فرع

التالوة والترتيل

ازراي بــن عبــد الحــق
ماليزيا - المركز االأول

مهدي بيكر غالم نجاد
الجمهورية االإ�شالمية االإيرانية - المركز الثاني

حمـــزة وار�س
المملكة المغربية - المركز الثالث

عبد اهلل داوود محمد
جمهورية تنزانيا االتحادية - المركز الرابع

فرقــــان ت�شينــــار
الجمهورية التركية - المركز الخام�س
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فرع الرابع التقني

اأف�ضل تطبيق الكتروني

لخدمة القراآن الكريم

فرع الرابع التقني

اأف�ضل م�قع الكتروني

لخدمة القراآن الكريم

ال�شيد / فهيـــد خالـــد ر�شيـــد الظفيـــري
 المملكة العربية ال�شعودية

وزارة االأوقاف وال�شوؤون الدينية
�شلطنة عمان
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ال�شخ�شية القراآنية

ال�شيخ/ اإبراهيم بن االأخ�شر بن علي القيم
 المملكة العربية ال�شعودية

ال�شخ�شية القراآنية

الدكتور/ وليد محمد عبداهلل العلي   )يرحمه اهلل(
دولة الكويت
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ال�شخ�شية القراآنية

ال�شيخ/ اإبراهيم بن االأخ�شر بن علي القيم
 المملكة العربية ال�شعودية

ال�شخ�شية القراآنية

الدكتور/ وليد محمد عبداهلل العلي   )يرحمه اهلل(
دولة الكويت
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الجهة القراآنية

م�شابقة الملك عبدالعزيز الدولية
حفظ القراآن الكريم وتالوته وتف�شيره

المملكة العربية ال�شعودية

الجهة القراآنية

موؤ�ش�شة وقف الخيرات 
الجمهورية التركية



103

الجهة القراآنية

م�شابقة الملك عبدالعزيز الدولية
حفظ القراآن الكريم وتالوته وتف�شيره

المملكة العربية ال�شعودية

الجهة القراآنية

موؤ�ش�شة وقف الخيرات 
الجمهورية التركية
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تكريم راعي الحفل 

ح�شرة �شاحب ال�شمو  اأمير البالد
ال�شيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح  حفظه اهلل ورعاه

من قبل معالي وزير العدل  ووزير االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية الم�شت�شار د.فهد محمد العفا�شي
بهدية تذكارية عبارة عن  لوحة نحا�شية على �شكل خريطة دولة الكويت محفور عليها االآية ) رب اجعل هذا 

البلد اآمنا (
فكرة واعداد  / يعقوب محمد االأحمد
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ــو  ــمـ ــــب الـــسـ ــاحــ ــ ــا- رعـــــــــى صــ ــ ــ ــونـ ــ ــ كـ
أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
بــحــضــوره صــبــاح أمـــس، حفل ختام 
جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن 
اته وتجويد تاوته، في  الكريم وقراء
على مسرح  وذلــك  التاسعة،  دورتها 

قصر بيان.
وكان في استقبال سموه في مكان 
ــر األوقــــاف  ــر الـــعـــدل وزيــ الــحــفــل، وزيــ
والـــشـــؤون اإلســامــيــة الــدكــتــور فهد 
الــعــفــاســي، وأعـــضـــاء لــجــنــة مسابقة 
القرآن الكريم  الكويت الكبرى لحفظ 

وتجويد تاوته.
وبــــــدأ الــــدكــــتــــور الـــعـــفـــاســـي كــلــمــة 
ألــقــاهــا بــاملــنــاســبــة، بحمد الــلــه الــذي 
 علينا بــاإلســام ديــنــا وديــانــة، 

ّ
»مـــن

وأنــــــعــــــم عـــلـــيـــنـــا بـــــالـــــقـــــرآن مــنــهــجــا 
لـــه مـــن يستظهره  ــتــــورا، وهــيــأ  ودســ
ويــحــفــظــه جــيــا بــعــد جــيــل، وتفضل 
ــه رحـــمـــة لــلــعــاملــن  ــلـ عــلــيــنــا بــمــن أرسـ
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، ويسعدني 
ــرر تــرحــيــبــي بـــاملـــشـــاركـــن مــن  ــ أن أكــ
ــلــــى ثــــرى  املــــشــــايــــخ والــــحــــافــــظــــن عــ
الــكــويــت الــطــيــبــة، وفـــي مــنــاســبــة من 
إليها  القلب  يتوق  املناسبات،  أطهر 
ويــخــشــع عــنــد حـــضـــورهـــا، مــنــاســبــة 
ــة، يــشــهــدونــهــا  ــكــ ــا املــــائــ تـــحـــيـــط بـــهـ
ويــبــلــغــون رب الـــعـــزة، أن ثــمــة رجــاال 
ــلــــوا يــــذكــــرونــــك ويـــتـــســـابـــقـــون فــي  ظــ
ــافــــســــون فــيــه  ــنــ ــتــ ــفــــظ كــــتــــابــــك، ويــ حــ
يبتغون مرضاتك، ويرجون رحمتك 

ويخافون عذابك«.
وقـــــال »تــمــضــي الـــســـنـــون ويــنــمــو 
الـــزرع ويكبر الــغــرس ويــؤتــي ثماره، 
ــة مـــمـــتـــعـــة لـــلـــنـــاظـــر ومــبــهــجــة  ــيـ ــنـ جـ
الــذي  الــغــرس  ذلكم  بظله،  للمستظل 
يرعاه صاحب السمو الشيخ صباح 
الله  حفظه  الصباح  الجابر  األحــمــد 
ورعاه، برعاية هذه الجائزة املباركة 
ــة شــخــصــيــة،  ــة أبــــويــ ــايــ كــــل عــــــام، رعــ
والـــــتـــــي غـــــــدت تــــاجــــا فـــــي مــنــظــومــة 
املــســابــقــات، ودرة فــي عقد الــجــوائــز، 
ومــازال يوليها سموه عظيم عنايته 
بحمد  أضحت  رعايته، حتى  وفائق 
ــاول عــنــان  ــطــ الـــلـــه شـــجـــرة بـــاســـقـــة تــ
الــســمــاء، أصــلــهــا ثــابــت وفــرعــهــا في 
الــســمــاء، تعنى بــأهــل الــقــرآن ولــدانــا 
كل  تؤتي  وشيبا حفاظا ومبتدئن، 
ــزداد بــهــجــة ونــضــارة  ــ عـــام أكــلــهــا وتــ
الله  وتــتــطــور عــامــا بعد عــام بفضل 
وكرمه، ثم بما توليه سيدي صاحب 
الــســمــو مــن الــعــنــايــة واالهــتــمــام بها، 
ــالــــغ عـــلـــى حـــضـــور  ــبــ ــك الــ ــــع حــــرصــ مـ
ــام، مـــع كــثــرة  الــحــفــل الــخــتــامــي كـــل عــ
ــعـــدد املـــســـؤولـــيـــات، فشكر  ــام وتـ ــهـ املـ
الله سعيكم وجعل ذلك في صحيفة 
حسناتكم، ورفــع قــدركــم فــي الــداريــن 
لــلــقــرآن ورعــايــة  وحــفــظــكــم بحفظكم 

أهله«.
مــن  دورات   9 انـــقـــضـــاء  أن  ورأى 
ــزداد تــألــقــا وبــهــاء  ــ الــجــائــزة وهـــي »تـ
وزيــــادة فــي إقــبــال املــشــاركــن عليها 
مـــن فــئــات مــخــتــلــفــة صـــغـــارا وكـــبـــارا، 
حــتــى شــهــدنــا زيــــــادة مــلــحــوظــة في 
عــــدد املــتــقــدمــن لـــهـــذه املــســابــقــة في 
هذا العام، وتنافسا قويا في الحفظ 
الكويت يتردد  واإلتــقــان، فصار اسم 
في آفاق األرض وعنان السماء كدولة 
مكبرة  بأهله  معتنية  للقرآن،  راعية 
من شأن ما يحتويه من قيم أخاقية 
فاضلة،  إنسانية  ومشتركات  رائــدة، 

وتشريعات حكيمة رائدة«.
وأضاف »ذلكم هو هدف املسابقة: 
بث روح التسابق في الخيرات، على 
ــبـــاد املـــبـــاركـــة حــرســهــا  ــذه الـ ــرى هــ ثــ
وأمــانــا واطمئنانا  أمنا  الله وزادهـــا 
ورخاء، والتي عرف أهلها منذ القدم 
ومــدارســتــه  الــقــرآن  بحفظ  باالعتناء 
ــــى غـــــــــــدا الـــــــــقـــــــــرآن بــــوســــطــــيــــتــــه  ــتــ ــ حــ
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــا أسـ ــونــ ــكــ واعــــــتــــــدالــــــه، مــ
املتضلعة  الكويتية  الهوية  مكونات 
بمعاني الوسطية واالعتدال، وغدت 
اآلخــر  وقــبــول  املجتمعية  الــســمــاحــة 
والتعايش بن األطياف بسام وأمن 
طابعا عاما وقاسما مشتركا وسمة 
الحياة  كــل مظاهر  تغطي  أســاســيــة، 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة الــقــديــمــة  ــاعـ ــمـ فــــي الـــجـ
والــحــديــثــة، ســاعــد عــلــى ذلـــك تعامل 
القديم مع شعوب  الكويتي  اإلنسان 
والعادات  واللغات  املشارب  مختلفة 
والــحــضــارات، نقل اليها وأخــذ منها 
مــجــتــمــعــه  وزود  ــا،  مــــعــــهــ وتــــفــــاعــــل 
ــذه الـــشـــعـــوب  ـــ ــيـــر مـــــا تـــحـــمـــلـــه هــ بـــخـ
ــادات وســبــل حـــيـــاة، ال  ــ مـــن أفـــكـــار وعــ
تعارض أحكام الدين والخصوصية 

الكويتية«.
الـــعـــفـــاســـي »إن مـــمـــا تــنــعــم  وقــــــال 
بــه الــكــويــت مــن أمـــن وأمــــان وازدهــــار 
واســـتـــقـــرار وتــســامــح وتــعــايــش بن 
أهــلــهــا، لــهــو بــفــضــل الـــلـــه ثـــم بفضل 
تمسك قيادتها الكريمة وعلى رأسها 
حــضــرة صــاحــب السمو أمــيــر الباد 
ــم مـــكـــون من  ــقـــرآن، بــاعــتــبــاره أهــ ــالـ بـ
التي  الكويتية  الشخصية  مــكــونــات 
عـــرفـــت بــحــبــهــا لــلــخــيــر وتــســامــحــهــا 
ــر وتــســلــحــهــا بــقــيــم الــوحــدة  مـــع اآلخــ
ــمـــي  ــلـ ــة والـــــتـــــعـــــايـــــش الـــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
والــحــوار الــحــضــاري وإرســــاء قواعد 
العدل والقيم اإلنسانية والحضارية 
النبيلة الــتــي عــززهــا الــقــرآن وأكــدهــا 
وشارك في تشكيلها ورسم معاملها«.
أبــويــة من  لفتة  الحفل  وشــهــد 
كلية  أستاذ  بتكريم  األمير  سمو 
االسامية  والـــدراســـات  الشريعة 
ــد الــعــلــي  ــيـ الــشــهــيــد الـــدكـــتـــور ولـ
ألفضل  الدولية  الكويت  بجائزة 
شخصية لها دور كبير في خدمة 
القرآن الكريم على مستوى العالم 

اإلسامي.
ــلــــي  ــد الــــعــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ واخــــــتــــــيــــــر الـ
لتكريمه بجائزة أفضل شخصية 

قرآنية لعام 2018.

رعاية أميرية لحفظة القرآن الكريم

العفاسي: غرس يرعاه 
صاحب السمو ينمو 

ويكبر زرعًا يؤتي ثمارًا 
ممتعة للناظر ومبهجة 

للمستظل بظله

الجائزة املباركة تاج 
املسابقات ودرة 

الجوائز ومازال سموه 
يوليها عظيم عنايته 

اسم الكويت يتردد في 
آفاق األرض كدولة 

راعية للقرآن معتنية 
بأهله مكبرة ما ضمه 

من قيم 
غدا القرآن بوسطيته 

واعتداله مكونًا أساسيًا 
للهوية الكويتية 

السماحة وقبول 
اآلخر والتعايش سمة 
أساسية لحياة الجماعة 

الكويتية القديمة 
والحديثة 

 الكويتي تعامل مع 
شعوب مختلفة وزود 

مجتمعه بخير ما تحمله 
من أفكار وعادات

صاحب السمو متوسطًا مقدمة الحضور وبدا جابر العبدالله وفيصل السعود وناصر املحمد وجابر املبارك واملطاوعة

العفاسي يلقي كلمته في االحتفال

درع تذكارية لبدر العتيبي 

صاحب السمو وكبار الشيوخ ومسؤولي الدولة خالل الحفل

سمو األمير وفي استقباله العفاسي 

الشيخ عبدالكريم زكريا عضو لجنة التحكيم من ماليزيا

تكريم عدين رحمن الفائز باملركز الثالث في الحفظ بالقراءات العشر

عبدالكريم العوسجي من اليمن - املركز الرابع في حفظ القرآن كامال

ادريس عثمان من النيجر - املركز الثالث في حفظ القرآن كامال

تكريم فهيد الظفيري من السعودية عن أفضل تطبيق إلكتروني في خدمة القرآن 

املعتوق والراشد وسلمان الحمود ورشا الصباح ومحمد أبوالحسن

سموه يتلقى هدية تذكارية من العفاسي 

ازراي بن عبدالحق من ماليزيا - األول في التالوة والترتيل ابراهيم بن األخضر من السعودية - لجهوده في خدمة القرآن 

محمد طاهر غدريس من ليبيا - املركز األول في حفظ القرآن كامال

سمو األمير لدى وصوله إلى قاعة االحتفال
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● بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات من الذكر الحكيم.
● شهد الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابراملبارك، 
رئيس  التمييز  محكمة  ورئــيــس  للقضاء  األعــلــى  املجلس  ورئــيــس 
مسؤولي  وكبار  املطاوعة،  يوسف  املستشار  الدستورية  املحكمة 

الدولة.
● تم عرض فيلم بعنوان »الدورة التاسعة«.

● بعدها تفضل سموه بتكريم لجان التحكيم وتقديم الجوائز 
على الفائزين والجهات الفائزة باملسابقة.

● تــم تــقــديــم هــديــة تــذكــاريــة إلـــى صــاحــب الــســمــو األمــيــر بهذه 
املناسبة.

بــه مــن حفاوة  الحفل بمثل مــا استقبل  ● غـــادر ســمــوه مــكــان 
وترحيب.

من الحفل
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»املنابر« تستضيف 
شيخ عموم مقارئ 

املغرب ضمن
»عالية القراءات«

| كتب ناصر الفرحان |

تــســتــضــيــف جـــمـــعـــيـــة املـــنـــابـــر 
الــقــرآنــيــة الــشــيــخ الــعــامــة املــقــرئ 
املسند محمد الشريف السحابي، 
شــــيــــخ عـــــمـــــوم مــــــقــــــارئ املـــمـــلـــكـــة 
املــغــربــيــة، لــعــقــد الــــــدورة الــثــانــيــة 
فــــي إقـــــــراء الـــعـــشـــر الـــصـــغـــيـــر عــن 
اإلمام نافع، وذلك ضمن فعاليات 

مشروع عالية القراءات.
وقــــــــــال أمــــــــني ســــــر الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــدكــتــور عــصــام الــفــلــيــج إن هــذه 
االستضافة تأتي تفعيا ملشروع 
ــقـــــــراءات«، بــالــتــعــاون  ــة الـــــ ــيـ ــالـ »عـ
والــــشــــؤون  األوقـــــــــاف  وزارة  مــــع 
اإلســامــيــة ممثلة بــــإدارة شــؤون 
ــم؛ حــــيــــث يـــهـــدف  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الــــــقــــــرآن الـ
ــروع إلـــــى تـــكـــويـــن الـــحـــفـــاظ  ــ ــشـ ــ املـ
والقراء بالطريقة التي سارعليها 
والتعاون  األقدمني،  كبارالعلماء 
واألهلية  الحكومية  الهيئات  مع 
ــرآن وعــلــومــه،  ــقـ ــالـ فـــي الــعــنــايــة بـ
وإلــــــــــى إفــــــــــــادة ســـــائـــــر املـــجـــتـــمـــع 
بالعلوم املرتبطة بالقرآن الكريم، 
إلى جانب تحصيل امللكة العلمية 
في  بإشراكهم  القرآن  لدى حفاظ 
الــــدورات الخاصة في  اخــتــبــارات 

علوم القرآن الكريم.
وعــــن تــفــاصــيــل الــــــدورة وآلــيــة 
الــعــمــل فــيــهــا، أوضــــح الــفــلــيــج أن 
الدورة تبدأ اليوم وتستمر حتى 
/ 2018؛  الـــجـــاري  الــشــهــر  مـــن   28
وســـيـــتـــم إقـــــــراء الـــعـــشـــر الــصــغــيــر 
عـــــن اإلمــــــــــام نــــافــــع مـــــع الـــضـــيـــف 
السحابي؛ على فترتني صباحية 
هامش  على  ومسائية، وسيعقد 
الـــــــدورة الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات 
ــــدوات والـــــورش  ــنـ ــ واألنـــشـــطـــة والـ

العلمية ومجالس السماع.

لشخصية األمير االستثنائية دور محوري في لم الشمل ونشر السالم

األنبا بيشوي: قيم املحبة والتسامح 
ى على أرض الكويت

ّ
بني األديان تتجل

| كتب هاني شاكر |

اســتــقــبــل راعـــــي كــاتــدرائــيــة 
ــمـــص بــيــجــول  ــقـ ــرقــــس الـ ــارمــ مــ
ــا بــيــشــوي صـــبـــاح امـــس،  ــبـ األنـ
عــــــــــــددا مـــــــن املــــهــــنــــئــــني بـــعـــيـــد 
فـــي مقدمهم  املــجــيــد،  الــقــيــامــة 
وزيــر شــؤون الــديــوان األميري 
والشيخ  الــجــراح،  علي  الشيخ 
ابـــراهـــيـــم الـــدعـــيـــج والـــعـــم فهد 
السنعوسي،  ومحمد  املعجل، 
وعبداالله معرفي، وعبدالعزيز 
الــــــســــــريــــــع ونــــــــائــــــــب الـــســـفـــيـــر 
املصري نازلي الفيومي، وعددًا 
والديبلوماسيني  السفراء  مــن 
ــن  ــديـ ــيـــــني ورجـــــــــال الـ ــ ــــامـ واإلعـ
املسيحية،  الــطــوائــف  ــاء  ورؤســ

والشخصيات العامة.
ــد بــيــجــول ان املــنــاســبــة  ــ وأكـ
تــظــهــر مـــدى املــحــبــة والــتــقــارب 
بـــــــــــني الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــني املــــــــصــــــــري 
ــدا بـــقـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــي، مـ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ وال
املحبة والتسامح واإلخــاء بني 
جميع األديان والطوائف التي 
الـــكـــويـــت  ارض  ــلـــى  عـ تــتــجــلــى 
ــل صـــاحـــب  ــ ــي ظــ ــ الــــحــــبــــيــــبــــة، فــ
السمو أمير اإلنسانية، مشيدا 
ــمــــوه  ــام ورعــــــــايــــــــة ســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ
بالكنيسة املصرية في الكويت 
والجاليات  الــطــوائــف  وجميع 
االرض  هــذه  على  تعيش  التي 

الطيبة.
ــد ان »شــخــصــيــة ســمــو  ــ وأكــ
األمــيــر الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، كـــــان لـــهـــا دور 
ــة مـــن  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ـــي املـ ــ مــــــــحــــــــوري فـــ
خــــــــال مـــــحـــــاوالتـــــه الــــــدؤوبــــــة 
فـــي لـــم الــشــمــل وجــمــع األخــــوة 
ــر الــــســــام، مــبــيــنــا ان يــد  ونـــشـ
ســمــوه مــمــدودة بــطــول األرض 
وعرضها ملساعدة كل الشعوب 

املحتاجة على اختافها«.
ــلـــه »ان يـــديـــم عــلــى  الـ ــا  ــ ودعــ
الــكــويــت نــعــمــة األمــــن واألمــــان 
ــرار وان يــعــم الــســام  ــقـ ــتـ واالسـ
تنتهي  وان  واملــنــطــقــة،  الــعــالــم 
لتعيش  الــحــالــيــة  ــات  ــراعـ الـــصـ
ــيـــع الــــشــــعــــوب فـــــي مــحــبــة  ــمـ جـ

وسام«.
وكــــان راعــــي االنــبــا بيشوي 
رفـــع، فــي احــتــفــال عيد القيامة 
املـــجـــيـــد مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
وســـــــــــط حـــــــضـــــــور كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الـــطـــوائـــف الــديــنــيــة املــخــتــلــفــة، 
الــتــهــنــئــة إلــــى صـــاحـــب الــســمــو 
أمير الباد وسمو ولي العهد، 
كما توجه بالتهنئة إلى رئيس 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة 
عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي لـــفـــوزه 
بفترة رئــاســيــة ثــانــيــة، مــا يدل 

على حب الشعب وثقته فيه.

وأشــــــــــــار بــــيــــجــــول إلــــــــى أن 
»عــيــد الــقــيــامــة هــو داللــــة على 
األبــديــة بعد  القيامة والــحــيــاة 
ــمـــى وأفـــضـــل  ــــي أسـ املـــــــوت، وهـ
ــن الـــحـــيـــاة األرضـــــيـــــة، الفــتــا  مــ
ــــى أهـــمـــيـــة أن نــعــيــش حــيــاة  إلـ
تــأجــيــل، وان  االســـتـــعـــداد دون 
نتذكر دائما الوقوف بني يدي 

الله«.
وأعربت نائب السفير نازلي 
والتقدير  الشكر  عن  الفيومي، 
إلـــى الــكــويــت ملــا تــقــدمــه ألبــنــاء 
أن  معتبرة  املــصــريــة،  الجالية 
التسهيات الكويتية للسفارة 
أســهــمــت بــنــجــاح االســتــحــقــاق 

االنتخابي بالشكل الائق.

وقــالــت فــي كلمة نــيــابــة عن 
»احــتــفــالــنــا بعيد  إن  الــســفــيــر، 
الــــقــــيــــامــــة لــــــه طـــــابـــــع خــــــاص، 
ألنـــه يــأتــي بــعــد إعـــان نتيجة 
ــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة،  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االنـ
ــا الــــرئــــيــــس  ــ ــهـ ــ والـــــــتـــــــي فـــــــــاز بـ
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي بــفــتــرة 
رئــاســيــة ثــانــيــة«، مــشــيــرة إلــى 
الــــكــــويــــت  فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــجـ »الـ أن 
كأعلى  األولـــى  املــرتــبــة  احتلت 
الجاليات املصرية مشاركة في 

االنتخابات«.
وقــــدمــــت الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 
ــرًا وحــكــومــة  ــيـ ــى الـــكـــويـــت أمـ إلــ
وشــعــبــا ملــا تــقــدمــه مــن اهتمام 
ورعاية دائمني ألبناء الجالية 

ــة، بـــمـــا يـــعـــكـــس عــمــق  ــريــ املــــصــ
تربط  التي  األخــويــة  العاقات 
شــعــبــي وحـــكـــومـــتـــي الــبــلــديــن 
مــصــر والـــكـــويـــت، ولــعــل منها 
ــــس آخـــــــرهـــــــا مـــــــا قـــدمـــتـــه  ــيــ ــ ــ ول
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـــــســـــلـــــطـــــات الـ
والجالية  للسفارة  تسهيات 
املـــصـــريـــة، أســهــمــت فـــي نــجــاح 
االســــــتــــــحــــــقــــــاق االنـــــتـــــخـــــابـــــي 
وخــــــروجــــــه بـــالـــشـــكـــل الــــائــــق 

واملأمول.
ولفتت إلى أن العام الحالي 
ــادف الــــذكــــرى الــخــمــســني  يــــصــ
املرقسية  الــكــاتــدرائــيــة  إلنــشــاء 
افتتحت  والـــتـــي  بــالــعــبــاســيــة، 
رسميا فــي 25 يونيو مــن عام 
افـــتـــتـــاح  ــع  ــ مـ ــن  ــزامــ ــتــ يــ  ،1968
كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة مـــــيـــــاد املـــســـيـــح 
الجديدة،  اإلداريـــة  بالعاصمة 
كـــانـــت  ــر  ــد أن مــــصــ ــ ــؤكـ ــ يـ ــا  ــمــ بــ
لألديان وأرضا  وستظل مهدًا 
وعــنــوانــا لــلــتــعــايــش واملــحــبــة، 
ــنــــا نـــســـتـــدعـــي  ــلــ وبــــــمــــــا يــــجــــعــ
الديانات  تحملها  التي  العبر 
ــــة ومــــــــا جـــــــــاءت بــه  ــــاويـ ــمـ ــ ــــسـ الـ
جــمــيــعــهــا مــــن رســــالــــة مــحــبــة 
ــنـــة وســـــــــام، رســـالـــة  ــيـ ــأنـ ــمـ وطـ
ــعــلــي قــيــم اإلنــســانــيــة 

ُ
ســامــيــة ت
واإلخاء«.

األنبا بيشوي يتلقى التهاني

جانب من الحضور في قداس عيد القيامة                                                     )تصوير زكريا عطية(

يد سموه ممدودة 
بطول األرض 

وعرضها ملساعدة 
كل الشعوب املحتاجة 

على اختالفها

السيسي: ملصرنا الحبيبة 
دوام العزة والرفعة

هنأ رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، 
القيامة  عيد  بمناسبة  القبطية،  املصرية  للجالية  برقية  في 
املجيد، ونقلها عنه نائب السفير طارق القوني نازلي الفيومي 
نيابة، قال فيها »أبعث إليكم بأصدق التهاني وأرق األمنيات 
النجاح  لكم  املجيد، متمنيا  القيامة  بمناسبة االحتفال بعيد 

والتوفيق، وملصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة«.

»األوقاف«: 139 متسابقًا من 79 دولة 
يشاركون في جائزة الكويت للقرآن الكريم

| كتب ناصر المحيسن |

ــاف  ــ ــ األوقـ وزارة  وكــــيــــل  أعــــلــــن 
والـــــــــشـــــــــؤون اإلســــــامــــــيــــــة فــــريــــد 
عمادي، أن جائزة الكويت الدولية 
لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي، 
تــمــيــزت بـــزيـــادة املــتــســابــقــني هــذا 
إلى 139 متسابقا، والــدول  العام 
املـــشـــاركـــة إلــــى 79 دولـــــة، مــشــددًا 
عــلــى ضــــــرورة االرتــــقــــاء بــرعــايــة 
والقائمني  الــكــريــم  الــقــرآن  حفظة 
تعزيزا  ومــؤســســات  ــرادا  أفــ عليه 
ــادي كـــدولـــة  ــ ــريـ ــ ــدور الـــكـــويـــت الـ ــ لــ

راعية لشؤون القرآن الكريم. 
وأوضــح عمادي خــال مؤتمر 
صــحــافــي صـــبـــاح أمـــــس، بــفــنــدق 
كــراون بــازا لإلعان عن انطاق 
التاسعة  نسختها  فــي  الــجــائــزة 
بــــرعــــايــــة ســــمــــو األمـــــيـــــر الـــشـــيـــخ 
صــبــاح األحـــمـــد، والــتــي تنظمها 
غدا وزارة األوقاف بحضور سمو 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
جابر املبارك ممثا لسمو األمير، 
أن »رعــايــة سمو األمــيــر للجائزة 
يــدل داللـــة واضــحــة على اهتمام 
ســمــوه بـــالـــقـــرآن الــكــريــم ورعــايــة 
ــتـــاب الــــلــــه«، مــبــيــنــا فــي  حــفــظــة كـ
الوقت ذاته أن الجائزة تستهدف 
ــراز الــوجــه الــحــضــاري املــشــرق  إبــ
ــا  لـــدولـــة الــكــويــت وتــعــزيــز دورهــ
ومــكــانــتــهــا فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الــعــالــم، كما تــهــدف الــجــائــزة إلى 
تعريف األمة العربية واإلسامية 
بــالــقــراءات الــقــرآنــيــة، وإبــــراز دور 
ــوم الـــقـــرآن  ــلــ أئـــمـــة الــــــقــــــراءات وعــ
املـــحـــقـــقـــني، عــــــاوة عـــلـــى تــرغــيــب 
الله في دراســة علم  حفظة كتاب 
القراء املجيدين  القراءات، وإبــراز 
للقراءات في مختلف دول العالم.

وأضــــاف أن »الــجــائــزة تسعى 

ــنــــافــــس  ــتــ الــ روح  إشـــــــاعـــــــة  إلـــــــــى 
اإليــــــجــــــابــــــي فــــــي حــــفــــظ الـــــقـــــرآن 
ــذل  ــلـــى بـ الــــكــــريــــم والـــتـــشـــجـــيـــع عـ
ــهـــد والـــــوقـــــت فــي  مــــزيــــد مــــن الـــجـ
الــــحــــفــــظ والـــــــتـــــــاوة، بــــاالضــــافــــة 
إلـــى رعــايــة حــفــاظ الــقــرآن الكريم 
الــصــاعــد وتحفيزهم  الــجــيــل  مــن 
ــم  ــ ــــددهـ وصـــــــــــوال إلـــــــــى زيـــــــــــــادة عـ
وتكريمهم والعناية بهم، وتكريم 
ــارزة املــعــنــويــة  ــبــ الــشــخــصــيــات الــ
واالعــتــبــاريــة الــتــي تــقــوم بخدمة 
كتاب الله على مستوى العالم«. 

ــع »تـــســـتـــهـــدف الـــجـــائـــزة  ــابــ وتــ
كذلك ترسيخ القيم اإلسامية من 
لجذب  والسعي  القرآني  املنظور 
واســـتـــقـــطـــاب شـــبـــاب األمـــــة نحو 
قيمه  علو  واستشعار  الله  كتاب 
وسمو معانيه وشرف مكانته«. 

ــيــــل  ومــــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر الــــوكــ
ــقـــرآن الــكــريــم  املــســاعــد لـــشـــؤون الـ
ــوزارة  ــ ــات اإلســـامـــيـــة بـ ــ ــدراسـ ــ والـ
الشعيب،  وليد  الدكتور  األوقــاف 
أن »عدد املشاركني في فرع الحفظ 

72 متسابقا وعدد املشاركني في 
القراءات 19 متسابقا وعدد  فرع 
ــتــــاوة 39  املـــشـــاركـــني فـــي فــــرع الــ
متسابقا«، الفتا إلى »مشاركة 37 
دولة عبر وزارة الخارجية، عاوة 
على متسابقني من 34 دولة عبر 
املــوقــع االلــكــتــرونــي، إضــافــة إلــى 
مشاركة الكويت ليصبح إجمالي 
الـــدول املــشــاركــة 79 دولــــة«، الفتا 
إلـــى أن الــكــويــت يـــشـــارك مــنــهــا 3 

متسابقني. 
وبــــــــــدوره، أكـــــد عـــضـــو ومـــقـــرر 
اللجنة العليا والتنفيذية رئيس 
لـــجـــنـــة الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــطــــويــــر 
بــالــجــائــزة نــاصــر الــكــنــدري، على 
ــام  ــعــ ــور الـــــجـــــائـــــزة خــــــــال الــ ــطـــ تـــ
الــــحــــالــــي عــــن األعــــــــــوام الــســابــقــة 
بشكل واضح وملفت، مشيرا إلى 
أربــعــة  إلـــى  »الــجــائــزة تنقسم  أن 
فروع أولها حفظ القرآن كاما مع 
التجويد، أما الفرع الثاني حفظ 
القرآن بالقراءات العشر، وثالثها 
الرابع  والفرع  والترتيل،  التاوة 

جـــــائـــــزة أفــــضــــل مـــــشـــــروع تــقــنــي 
لخدمة القرآن الكريم«. 

وبني الكندري أن إجمالي قيمة 
الــجــوائــز تــبــلــغ 130 ألـــف ديــنــار، 
ففي فرع القراءت العشر يحصل 
ألــف دينار،   20 األول على  الفائز 
والــثــانــي عــلــى 15 ألــفــا، والــثــالــث 

على 12 ألف دينار.
 وفــي فــرع الحفظ مــع الــتــاوة 
 10 عـــلـــى  األول  الـــفـــائـــز  يـــحـــصـــل 
آالف دينار، والثاني على 9 آالف، 
والـــرابـــع  آالف،   8 عــلــى  والـــثـــالـــث 
آالف   6 والــخــامــس  آالف،   7 عــلــى 
دينار، وفي فرع التاوة والترتيل 
يحصل الفائز األول على 5 آالف 
والثالث  آالف،   4 والــثــانــي  ديــنــار 
ديــــنــــار،  ألــــفــــي  والـــــرابـــــع  آالف،   3

والخامس ألف دينار. 
وفــــــي فــــــرع املـــــشـــــروع الــتــقــنــي 
لـــخـــدمـــة الــــقــــرآن يــحــصــل الــفــائــز 
األول على 4 آالف دينار والثاني 
ألفي  والثالث  آالف دينار   3 على 

دينار.

)تصوير زكريا عطية( عمادي والشعيب خالل املؤتمر الصحافي   

تحت شعار »أيتامكم... بضيافتنا«

بيت الزكاة يفتتح اليوم 
حفل ملتقى األيتام السنوي الثامن

يــفــتــتــح بــيــت الـــزكـــاة الـــيـــوم حفل 
ملتقى األيــتــام الــســنــوي الــثــامــن في 
فندق الراية، تحت رعاية وزير العدل 
وزيــر األوقـــاف والــشــؤون اإلسامية 
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة فهد 
يقارب 100  ما  العفاسي، وبحضور 

يتيم ينتمون لعدد من دول العالم. 
وقال نائب املدير العام للخدمات 
االجتماعية في بيت الزكاة الدكتور 
ــاة  ــزكـ ــد الـــصـــعـــفـــاك، إن بـــيـــت الـ ــاجـ مـ
حـــرص عــلــى عــقــد املــلــتــقــى فـــي شهر 
العاملي  اليتيم  يــوم  ابريل مع ذكــرى 
الــخــيــري  ــاة  ــ ــزكـ ــ الـ بـــيـــت  إلبــــــــراز دور 

واإلنساني عامليا. 

امللتقى  أن  الــصــعــفــاك  وأضـــــاف 
ســـيـــحـــضـــره األيــــــتــــــام املـــتـــفـــوقـــون 
واملـــــــتـــــــمـــــــيـــــــزون، كــــــرســــــالــــــة شـــكـــر 
الكويت وشعبها  يقدمونها لدولة 
الذين قاموا بكفالتهم، بعد أن فقدوا 
آبــاءهــم وكــانــوا فــي أمـــس الحاجة 
ملن يرعى حاجتهم، حيث قام أهل 
الــخــيــر فـــي الــكــويــت بــاحــتــضــانــهــم 
بكفالتهم، ليعيشوا حياة طبيعية 
أفضل، مشيرا  ملستقبل  ويتطلعوا 
إلى أن األيتام سيلتقون بكافليهم 
أســري،  في جو  ويجتمعون معهم 
املـــــــودة بــيــنــهــم  بـــهـــدف خـــلـــق روح 
مـــن جــهــة وتـــعـــزيـــز ثــقــة الــجــمــهــور 

واملــؤســســات الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة 
بأنشطة البيت الخيرية اإلنسانية، 
بصفة عامة وبمشروع كافل اليتيم 

بصفة خاصة. 
وأوضح أن بيت الزكاة دأب على 
 2001 عــام  منذ  األيــتــام  ملتقى  عقد 
بـــاســـتـــضـــافـــة 7 وفــــــــود، شـــمـــلـــت 24 
يتيما ثم بدأ امللتقى يتطور ويتسع، 
ما  استضافة  البيت  استطاع  حتى 
يتيم مع 21 مشرفا من  يقارب 100 
21 دولــــة فـــي املــلــتــقــى الــثــامــن الـــذي 
ــوم، وتــتــخــلــلــه أنــشــطــة  ــيــ ســيــعــقــد الــ
تــعــلــيــمــيــة وريــــاضــــيــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة 

ماجد الصعفاكلأليتام.

ال�ضحـــــــف
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اللغة على ثرائها لتضيق 
بما في قلوب أهل الكويت 

وأميرها وقادتها من 
تعظيم القرآن الكريم

عمادي:
الكويت نموذج يحتذى 
به بل ومضرب األمثال 

في الوسطية السياسية 
والدينية واالجتماعية 

مسؤولو بيت الزكاة مع األيتام 

)تصوير طارق عزالدين( جانب من األيتام الذين يكفلهم البيت 

| كتب ناصر المحيسن |

افــــتــــتــــح وزيــــــــــر الــــــعــــــدل وزيــــــر 
ــــؤون االســـامـــيـــة  ــــشـ االوقــــــــاف والـ
املستشار الدكتور فهد العفاسي 
ســمــو  عـــــن  نــــيــــابــــة  األول،  ــــس  ــ أمـ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
جــابــر املــــبــــارك، فــعــالــيــات جــائــزة 
الــكــويــت الـــدولـــيـــة لــحــفــظ الـــقـــرآن 
اته وتجويد تاوته،  الكريم وقراء
فـــي نــســخــتــهــا الـــتـــاســـعـــة، والــتــي 
تــقــام بــرعــايــة كريمة مــن صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ صباح 

األحمد من 10-18 الجاري.
وقـــال الــعــفــاســي فــي كلمته إن 
»مــــن أهــــم مـــا تــفــخــر بـــه الــكــويــت، 
أن قــيــض الـــلـــه لــهــا حــكــامــا تمأل 
ــة الــــــقــــــرآن وحــــب  ــمـ ــهـــم عـــظـ ــوبـ ــلـ قـ
وإكـــرام حفظتهه، ألنهم في  أهله 
شّكل  بــكــتــاب  يــحــتــفــون  الحقيقة 
واالسامية،  العربية  أمتنا  وعي 
ــا خــــيــــر أمــــــــة أخــــرجــــت  ــهــ ــلــ ــعــ وجــ
لـــلـــنـــاس، فـــلـــلـــعـــام الـــتـــاســـع عــلــى 
الــــتــــوالــــي تـــنـــظـــم هــــــذه الـــجـــائـــزة 
ــة تــــحــــت رعــــــايــــــة ســمــو  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
األمـــيـــر الــشــيــخ صـــبـــاح االحـــمـــد، 
متسابقون  فيها  يــشــارك  والــتــي 
ــن أرجـــــــــاء الـــعـــالـــم  ــ ــدون مـ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ يـ
بما  الكويت  قاصدين  اإلسامي، 
عــرف عنها من وسطية واعتدال 

وهذا خير دليل«.
واضاف العفاسي ان »الكويت 
ــقـــرآن وتــفــعــيــل قيمه  ــالـ مــعــنــيــة بـ
ــحـــــضـــــاريـــــة ونـــــشـــــر فـــضـــائـــلـــه  الـــ
اإلنسانية، التي تبني املجتمعات 
الفكري  االســتــاب  مــن  وتحميها 

ــــي  ــابـ ــ الــــــوافــــــد، والــــطــــغــــيــــان اإلرهـ
الـــــــــهـــــــــادم، الـــــــــــذي يــــــهــــــدد الـــقـــيـــم 
االنــســانــيــة الــنــبــيــلــة، لـــذا أجـــد أن 
ثرائها  على  العربية  اللغة  الفاظ 
ــاع مــعــانــيــهــا لــتــضــيــق بما  واتـــسـ
ــقـــة  ــامـ أشـــــعـــــر بــــــه مــــــن مـــــعـــــان سـ
غامرة،  وفرحة  جياشة  ومشاعر 
ونحن نرى في قلوب أهل الكويت 
مـــن تعظيم  ــا  ــيـــرهـ ــا وأمـ ــهـ ــادتـ وقـ
ــرآن، لـــيـــس فـــقـــط فــــي تــيــســيــر  ــ ــقـ ــ الـ
تـــاوتـــه واكـــــــرام حــفــظــتــه، وانــمــا 
ــي الـــــحـــــرص عـــلـــى نـــشـــر قــيــمــه  فـــ
الناس  وتفقيه  أحكامه  وتدريس 
بــمــا فـــيـــه، مـــن فــضــائــل وأخـــــاق، 
ــنـــاء املـــســـاجـــد ودور  مــــن خـــــال بـ
وافساح  املصاحف  ونشر  القرآن 
الخيري  العمل  املجال ملؤسسات 
والدعوي الراشد، ملا رأوا في ذلك 
الــتــمــســك بـــاألســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة 

ــوة الـــكـــويـــت، وحـــفـــظ كــيــانــهــا  لـــقـ
ووحـــدة صفها وحــمــايــة ديــارهــا 
وتــعــايــش أهــلــهــا فــي ظــل معاني 

الوسطية واإلعتدال«.
وشـــــكـــــر الــــعــــفــــاســــي صـــاحـــب 
الــــســــمــــو األمــــــيــــــر وولــــــــــي عـــهـــده 
األمــــــــــــن ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ نـــــــواف 
ــزاء عـــلـــى مــا  ــ ــــجـ ــد، خـــيـــر الـ ــ ــمـ ــ األحـ
قـــدمـــاه لـــهـــذه املــســابــقــة مـــن دعــم 
ــام ومـــتـــابـــعـــة ملــســيــرتــهــا  ــمــ ــتــ واهــ
ــبــــاركــــة فــحــقــقــت ولـــلـــه الــحــمــد  املــ
نجاحا واقباال ورغبة من العالم 

للمشاركة.
ومــن جــانــبــه، قــال وكــيــل وزارة 
ــــؤون االســـامـــيـــة  ــــشـ االوقــــــــاف والـ
فريد عــمــادي، أن اصـــرار الكويت 
تــحــت تــوجــيــهــات أمــيــرنــا الــقــائــد 
سمو الشيخ صباح األحمد، على 
القرآن وطباعته  االعتناء بمجال 

ونــــــــشــــــــرا وحـــــفـــــظـــــا وتـــحـــفـــيـــظـــا 
ــدا وتـــــدريـــــســـــا، لـــيـــكـــون  ــ ــويـ ــ ــــجـ وتـ
سياجا لنا في الكويت بوسطيته 
ــادئـــه االنــســانــيــة  واعــــتــــدالــــه ومـــبـ
وقــــــيــــــمــــــه الــــــســــــامــــــيــــــة وروحــــــــــــه 
الحضارية من كل فكر تغريبي او 
دعوة منحرفة أو فكر ضال يهدد 
تحت  وتماسكها  الكويت  وحــدة 
أو  الطائفية  أو  التطرف  دعـــاوى 
القبلية والعودة بنا الى نبع االمة 
الــذي تشكلت في ظاله  االصيل، 
امتنا االسامية عقيدة وشريعة 
ــــورات ومـــعـــامـــات  ــــصـ وفـــهـــمـــا وتـ
ــل الــــلــــه  ــفــــضــ ــــدت الـــــكـــــويـــــت بــ ــغــ ــ فــ
نموذجا يحتذى به، بل ومضرب 
السياسية  الوسطية  في  االمثال 
والـــديـــنـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــت 
وقائد  املــفــدى  أمــيــرنــا  توجيهات 
االنسانية الشيخ صباح االحمد.

افتتح فعاليات جائزة القرآن الكريم نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء

العفاسي: نفخر بحكام تمأل قلوبهم 
عظمة القرآن وحب أهله وإكرام حفظته
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أكـــد وزيــــر الــعــدل وزيــــر االوقــــاف 
والشؤون اإلسامية رئيس مجلس 
فــهــد  الـــدكـــتـــور  الــــزكــــاة  بـــيـــت  إدارة 
مهم  الخيري  »العمل  أن  العفاسي، 
ملا  اآلخـــرة،  قبل  الدنيا  فــي  لفاعليه 
له من أثر في التنمية ودوران عجلة 
االقتصاد الن ما يأخذه املستحقون 
ــود عــلــى  ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــي مــ ــ ــه فــ ــقـــونـ ــفـ ــنـ ــيـ سـ
الخيرين نفعا وربحا«، مشيرا إلى 
أن »عــدد االيــتــام الــذيــن كفلهم بيت 
الزكاة منذ إنشائه في عام 1982بلغ 

83.4 ألف يتيم«
ألقاها  العفاسي، في كلمة  وقــال 
نــيــابــة عــنــه مـــديـــرعـــام بــيــت الـــزكـــاة 
مــحــمــد الــعــتــيــبــي، فــي حــفــل افــتــتــاح 
ــام الـــســـنـــوي الــثــامــن  ــ ــتـ ــ مــلــتــقــى االيـ
الــــذي يــنــظــمــه بــيــت الـــزكـــاة بــرعــايــة 
العفاسي، وبحضور ما يقارب 100 
يتيم مــن عــدد مــن دول الــعــالــم، قال 
إن »تنظيم بيت الزكاة لهذا امللتقى 
يــهــدف الـــى الــتــواصــل بــن الكافلن 
ويبرزالدورالحضاري  واملكفولن، 
لــــلــــكــــويــــت فـــــــي الـــــعـــــمـــــل الــــخــــيــــري 
واالنـــســـانـــي ويـــعـــزز ثــقــة الــجــمــهــور 
واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة واالهــلــيــة 
بــأنــشــطــة الــبــيــت وبـــمـــشـــروع كــافــل 
ــــة وتـــنـــمـــيـــة  ــــاصـ ــة خـ ــفـ الـــيـــتـــيـــم بـــصـ
املحسنن  على  باملحافظة  مــــوارده 

الكرام وجذب محسنن آخرين«.
ــاة مــنــذ  ــ ــ ــزكـ ــ ــ ــت الـ ــ ــيـ ــ  وذكـــــــــــــرأن »بـ
الــرعــايــة  لتحقيق  يسعى  تأسيسه 
عمله  يقتصر  وال  لأليتام   الشاملة 

وحسب  املــاديــة  توفيرالكفالة  على 
وقــــد حــقــق بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 
املشرفة على رعاية األيتام في أكثر 
ــازات عــظــيــمــة«.  ــ ــجـ ــ مــــن 30 دولــــــة إنـ
للكافلن  العفاسي  بالشكر  وتــقــدم 
ولــأليــتــام الـــذيـــن هـــم مـــوضـــوع هــذا 
امللتقى وسبب ما ننتظره من ثواب 
عند الله سبحانه الذي بفضله تتم 

الصالحات ولله الحمد والشكر.
ــلــــي  ــتــــورعــ بـــــــــــــدوره، أشــــــــــاد الــــدكــ
بــدور  الــكــافــلــن،  كلمة  فــي  الشمالي 
بيت الزكاة االنساني، وقال إن »بيت 
واالخـــاص  بالعطاء  يتميز  الــزكــاة 
العمل وهو ما يميزه«، معتبرا  في 
ــعــــامــــة  الــ هــــــو  الـــــــزكـــــــاة  »بـــــيـــــت  أن 

التجارية االفضل في العالم«.

»ملتقى األيتام يبرز دور الكويت الحضاري واإلنساني«

| كتب ناصر المحيسن |

وزير األوقاف: للعمل الخيري أثر
في التنمية واالقتصاد

العفاسي وعمادي في افتتاح املعرض املرافق للجائزة 

العفاسي يتسلم درعًا من الوفد األردني 

 جولة على األجنحة املشاركة

العتيبي يكرم أحد االيتام 

الحضور لدى عزف النشيد الوطني 

658عدد المشاهدات  كونا:المصدر 2018/4/17الثالثاء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

األمير يشمل برعايته وحضوره غدًا ختام جائزة الكويت لحفظ القرآن الكريم

يتفضل صاحب السمو أمير البالد، الشيخ صباح األحمد، فيشمل برعايته
وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته

وتجويد تالوته بدورتها التاسعة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من
.صباح يوم غد األربعاء وذلك على مسرح قصر بيان

األنباء جریدة | ختام غدا وحضوره برعایتھ یشمل األمیر  | Kuwait https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/826516/17-04-2018- وح-برعایتھ-یشمل-األمیر ...
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األمیر یشھد غدا غدا ختام جائزة الكویت لحفظ القرآن | جائزة الكویت الدولیة /10 /172018
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األمیر یشھد غدا غدا ختام جائزة الكویت لحفظ القرآن

یتفضل حضرة صاحب السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر
الصباح حفظھ هللا ورعاه، فیشمل برعایتھ وحضوره حفل ختام جائزة
الكویت الدولیة لحفظ القرآن الكریم وقراءاتھ وتجوید تالوتھ بدورتھا

الثامنة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح یوم غد األربعاء
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انطالق جائزة الكویت الدولیة لحفظ القرآن 10 الجاري – القبس اإللكتروني /10 /162018
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انطالق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن 10
الجاري

 وليد الشعيب
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