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اعداد وا�شراف عام 
يعقوب حممد الأحمد

) رئي�س جلنة �ش�ؤون احلفل ( 
 ت�شميم  وتنفيذ

 حممد نزية م�شطفى �شحادة
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من كلمات سمو أمير البالد4

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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ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد

حفظه اهلل ورعاه
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�شمو ويل عهد دولة الكويت

حفظه اهلل
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�شمو رئي�س جمل�س الوزراء

حفظه اهلل



10

وما توفيقي إال باهلل
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وزير االأوقاف وال�شوؤون االإ�شالمية ووزير الدولة ل�شوؤون البلدية

حفظه اهلل
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الباب األول 
إدارة الجـائـزة 



هيكل اللجنة :14
- 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)الوكيل الم�شاعد لقطاع �شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية(

أعضاء اللجنة: 
) الوكيل الم�شاعد ل�شوؤون الثقافية (- ال�شيد / داود عبدالوهاب الع�شعو�شي 

) الوكيل الم�شاعد لقطاع ال�شوؤون المالية واالإدارية (- ال�شـيد/ بدر تركـي معدي العتيبي 
) الوكيل الم�شاعد للتن�شيق الفني والعالقات الخارجية (  - ال�شيد / محمد نا�شر العليم 

)  نائب رئي�س اللجنة التنفيذية (- ال�شـيد / اأحمـد محمد الطـويل
) رئي�س اللجنة العلمية و�شوؤون التحكيم  (- الدكتور / محمد فالح مندكار  

) مدير مكتب اإدارة مكتب الوزير  (- ال�شيد / زيد عبدالرحمن المنيفي 
) مدير اإدارة االحمدي ومبارك الكبير  (- الدكتور / فهد فريج الجنفاوي  

) رئي�س لجنة التخطيط والتطوير (- ال�شيد/ نا�شر اأحمد الكـندري 

هي الجهة العليا الم�شرفة على اأعمال الجائزة واإقرار �شيا�شاتها وخططها وبرامجها 
والنظم  العامة  ال�شيا�شات  نطاق  فـي  وذلك  اأهدافها  تحقيق  على  والعمل  التنفيذية 

والقواعد المتبعة فـي وزارة االأوقاف وال�شئون االإ�شالمية. 

اللجنة العليا

اختصاصات اللجنة العليا:

تقوم اللجنة على االأخ�س بما يلي:

1- اإقرار الخطط وبرامج العمل التي تتنا�سب مع ال�سيا�سة العامة للجائزة. 
عمل  مجاالت  نطاق  �سمن  تدخل  التي  العامة  االأن�سطة  على  الموافقة   -2

الجائزة. 
والدولية  المحلية  االأ�سعدة  جميع  على  الجائزة  باأهداف  التعريف   -3

واالإقليمية. 
مع  والموؤقتة  الدائمة  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�سكيل   -4

تحديد اخت�سا�ساتها تبعاً الحتياجات اأعمال الجائزة. 
الخا�سة  التف�سيلية  النظم  وكافة  للجائزة  الداخلية  العمل  نظم  اإقرار   -5

بالجائزة. 

6- اعتماد الميزانية المالية الالزمة للجائزة �سنوياً. 
7- الموافقة على التقارير المالية الدورية للجائزة. 

8- ر�سم ال�سيا�سة العامة الأن�سطة الجائزة. 
9- اعتماد فئات الجوائز والقيمة المالية لها. 

10- و�سع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة ودرا�سة ما 
قد ي�سادف التنفيذ من م�سكالت وعقبات واتخاذ ما يلزم ب�ساأنها.

11- االإ�سراف على المطبوعات االإعالمية للجائزة. 
12- اعتماد اأ�سماء الفائزين بالجائزة.



15 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)الوكيل الم�شاعد لقطاع �شوؤون القراآن الكريم والدرا�شات االإ�شالمية(

أعضاء اللجنة: 
) الوكيل الم�شاعد ل�شوؤون الثقافية (- ال�شيد / داود عبدالوهاب الع�شعو�شي 

) الوكيل الم�شاعد لقطاع ال�شوؤون المالية واالإدارية (- ال�شـيد/ بدر تركـي معدي العتيبي 
) الوكيل الم�شاعد للتن�شيق الفني والعالقات الخارجية (  - ال�شيد / محمد نا�شر العليم 

)  نائب رئي�س اللجنة التنفيذية (- ال�شـيد / اأحمـد محمد الطـويل
) رئي�س اللجنة العلمية و�شوؤون التحكيم  (- الدكتور / محمد فالح مندكار  

) مدير مكتب اإدارة مكتب الوزير  (- ال�شيد / زيد عبدالرحمن المنيفي 
) مدير اإدارة االحمدي ومبارك الكبير  (- الدكتور / فهد فريج الجنفاوي  

) رئي�س لجنة التخطيط والتطوير (- ال�شيد/ نا�شر اأحمد الكـندري 

ال�شيد 
داود عبدالوهاب الع�شعو�شي

ع�شو اللجنة العليا 

ال�شيد 
حممد نا�شر العليم

ع�شو اللجنة العليا 

ال�شيد 
بـدر تركـي العتيبي

ع�شو اللجنة العليا 

الدكتور 
ولــيــد عي�شـى ال�شـعيـــب 

نائب رئي�س اللجنة العليا 
ورئي�س اللجنة التنفيذية

املهند�س
فريد اأ�شـد عبداهلل عمادي

 رئي�س اللجنة العليا

ال�شيد
نا�شر اأحمد الكندري 

ع�شو ومقرر 
اللجنة العليا والتنفيذية

ال�شيد 
اأحمد حممد الطويل

ع�شو اللجنة العليا
ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية

الدكتور
حممد فالح مندكار

ع�شو اللجنة العليا 

الدكتور
فهد فريج اجلنفاوي

ع�شو اللجنة العليا 

ال�شيد
زيد عبدالرحمن املنيفي

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

رئي�س جلنة
النظم االآلية 

ال�شيد 
اإبراهيم عبداملح�شن ال�شانع

رئي�س جلنة
الربامج واالأن�شطة

ال�شيد 

جمـال عبداهلل الب�شــام
ممثل وزارة اخلارجية

ال�شيد 
 اأحمد دحام ال�شمري

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

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 املعر�س

ال�شيد 

�شعود فالح احلجرف
ممثل الديوان االأمريي

ال�شيد 

 اأحمد زيــد املطريي
ممثل ديوان

رئي�س الوزراء

ال�شيد

�شامي حممد العازمي 
رئي�س جلنة

العالقات العامة 

االأ�شتاذ

د/ حممد فالح مندكار
 رئي�س اللجنة العلمية

و�شوؤون التحكيم

ال�شيد 
عبداحلميد جابر املطريي 

رئي�س اللجنة االعالمية

ال�شيد
بدر نا�شر ال�شــالل

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 
عبدالرحمن اأبا ذراع الظفريي

ممثل وزارة
االإعالم االإذاعة

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

ال�شيد
�شالح �شالح اأبا اخليل
ع�شو اللجنة التنفيذية 
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أعضاء اللجنة: 
ــكــنــدري- ال�شيد / ــر اأحـــمـــد ال ــا�ــش ) رئي�س لجنة المعر�س (عبداللطيــف علــي الكنــدري - ال�شيد /)رئي�س لجنة التخطيط والتطوير(ن
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 االإدارية (وليــد حمــد مبــارك الف�شلــي - ال�شيد /) ممثل ديوان رئي�س الوزراء (اأحـــمـــد زي
) رئي�س لجنة �شوؤون ال�شيوف (علي مال اهلل اإ�شماعيل العو�شي - ال�شيد /) رئي�س اللجنة المالية (ح�شيـــــن �شالــــــح العتيبــــي- ال�شيد /
الخيل- ال�شيد / ــا  ــ اأب �ــشــالــح  ــالح  ــش ) رئي�س لجنة البرامج واالأن�شطة (اإبراهيم عبدالمح�شن ال�شانع- ال�شيد /) ع�شو اللجنة التنفيذية (�
) رئي�س لجنة �شوؤون الحفل  (يــعــقـــــوب مــحــمــد االأحــمــد- ال�شيد /) رئي�س اللجنة العلمية و�شوؤون التحكيم (مـــحـــمـــد فــــــالح مـــنـــدكـــار - الدكتور/
ــداهلل �ــشـــــداد - ال�شيد / ــ ــب ــ الب�شــام - ال�شيد /) رئي�س لجنة النظم االآلية  (عـــلـــى ع عــبــداهلل  ) ممثل وزارة الخارجية (جمـال 
ــشـــالـــح حـــمـــد الــ�ــشــهــيــل- العقيد / ــام الــ�ــشــمــري- ال�شيد /) ممثل وزارة الداخلية (�ـ ــ ــد دحـ ــمـ ) ممثل وزارة االإعالم التلفزيون (اأحـ
ــي- ال�شيد / ــازم ــع ــي مــحــمــد ال ــام ــش ) ممثل وزارة االإعالم االإذاعة (عبدالرحمن اأبا ذراع الظفيري- الدكتور /) رئي�س لجنة العالقات العامة  (�
) ممثل وزارة المالية (بــــدر نا�شــــــــر ال�شـــــــــالل- ال�شيد /) رئي�س اللجنة االعالمية (عبدالحميد جابر المطيري - ال�شيد /

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 على اتخاذ كل ما من �شاأنه تنفيذ برامج الجائزة وااللتزام بنظمها وقواعدها.

المالية  المكافاآت  واقتراح  التحكيم  ولجان  واالإدارية  الفنية  اللجان  ت�سكيل   -1
لها.

2- االإ�سراف على اأعمال اللجان ومتابعة اأدائها. 
3- و�سع الخطط والبرامج والجداول الزمنية لتنفيذ الجائزة. 

4- اإعداد التقديرات المالية الالزمة للجائزة. 
5- اإعداد بيانات عن الدول المر�سحة للم�ساركة واإر�سال الدعوات اإليها للم�ساركة. 
يفتقد  من  كل  وا�ستبعاد  ال�سروط  ا�ستيفاء  من  للتاأكد  المر�سحين  مراجعة   -6

هذه ال�سروط. 
7- اتخاذ االإجراءات الخا�سة بترتيب المت�سابقين وتحديد مواعيد االختبارات. 

8- تذليل ما قد ي�سادف العمل من عقبات. 
   9- الترتيب لالحتفاالت التي تقام بمنا�سبة اإعالن اأ�سماء الفائزين وتكريمهم. 

       10- متابعة اأعمال الدعاية واالإعالن عن الجائزة. 

11- اقتراح الهيكل التنظيمي واالإداري للجائزة ونظم العمل الداخلية. 
12- اإعداد النظم الكفيلة بتطوير العمل ورفع م�ستوى االأداء. 

من  ي�سادفه  قد  ما  ومعالجة  بالجائزة  العمل  ورقابة  وتوجيه  متابعة   -13
م�سكالت.

14- تنفيذ الخطة االإعالمية للجائزة. 
15- التن�سيق والمتابعة مع مختلف لجان الجائزة. 

16- ال�سرف من الميزانية المعتمدة للجائزة .
المواد  من  الجائزة  احتياجات  لتوفير  الالزمة  االإجراءات  كافة  اتخاذ   -17

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

19- اإعالن اأ�سماء الفائزين بالجائزة بعد اعتمادهم من اللجنة العليا للجائزة. 
20- اعتماد محا�سر لجان الجائزة وتو�سياتها.

اختصاصات 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:

هيكل اللجنة:
- رئي�س اللجنة التنفيذية                           الدكتور/ وليد عي�شى ال�شعيب

- نائب رئي�س اللجنة التنفيذية                 ال�شيد/ اأحمد محمد عبداهلل الطويل 
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هيكل لجنة التحكيم:
 )رئي�س لجنة التحكيم - المملكة العربية ال�شعودية (اأ.د. اإبراهيــم بـن �شعيـد الدو�شـري
 ) نائب رئي�س لجنة التحكيم - دولة الكويت (اأ.د. علي ذريان الجعفري العنزي 

أعضاء اللجنة:
) ع�شو لجنة التحكيم - جمهورية ال�شودان (اأ.د. الطيــب محمــود عبــدالقـــادر 

) ع�شو لجنة التحكيم - الواليات المتحدة االأمريكية (اأ.د. وليد بن اإدري�س المني�شي

) ع�شو لجنة التحكيم - الجمهورية اللبنانية (د. زيـــاد اأحمـــد الحــــاج

) ع�شو لجنة التحكيم - دولة الكويت (ال�شيخ / اأحمــد خ�شــر الطرابل�شــي

لجنة التحكيم الفرع الخامس »المشروع التقني«:
) رئي�س لجنة التحكيم  - دولة الكويت (الدكتور / محمد علي يو�شف الكندري

) ع�شو ومقرر لجنة التحكيم - دولة الكويت (ال�شــيــــد / عبدالرحمن اإبراهيم الكندري

أعضاء اللجنة:
) ع�شو لجنة التحكيم  - دولة الكويت (الدكتور / �شليمان عبداهلل الخزي

) ع�شو لجنة التحكيم - دولة الكويت (ال�شــيــــد / علي عبد اهلل ال�شداد
) ع�شو لجنة التحكيم - دولة الكويت (الدكتور / طالل رجا �شيف اهلل العازمي

لجنة التحكيم

1- الم�ساركة في اإعداد وتطوير المعايير العلمية والفنية الالزمة للتر�سيح 
للجائزة.

2- و�سع وتطوير المعايير العلمية والفنية للتحكيم.
مع  بالتن�سيق  ونماذجها  واإجراءاتها  والتحكيم  التقييم  معايير  تطوير   -3

اللجنة المخت�سة.
4- اإعداد تعليمات التر�سيح والتقييم لكل دورة وفقاً للم�ستجدات والمتغيرات.

للجنة  ورفعها  الم�سابقة  تحكيم  بنتائج  الخا�سة  القرارات  اإ�سدار   -5

االخت�سا�ص.
لجان  اأع�ساء  من  الأي  يحق  وال  �سرية،  التحكيم  لجنة  مداوالت  تكون   -6
تعد  وال  الفائزين،  اأو  المر�سحين  اأ�سماء  عن  االإعالن  الجائزة  تحكيم 

نتائج التحكيم ر�سمية ما لم تعتمد من رئي�ص اللجنة العليا.
7- ت�سدر اللجنة قراراتها بموافقة اأغلبية االأع�ساء، وفي حال عدم االتفاق 
على نتيجة محددة يرفع االأمر اإلى رئي�ص اللجنة العليا لتقرير ما يلزم.

إختصاصات لجنة التحكيم:
تخت�س لجنة التحكيم بما يلي:
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الدكتور
�شليمان عبداهلل اخلزي 

ع�شو جلنة التحكيم
دولة الكويت

االأ�شتاذ الدكتور
 وليد بن اإدري�س املني�شي 

ع�شـــو جلنة التحكيم
الواليات املتحدة االأمريكية

االأ�شتاذ الدكتور 
علي ذريان اجلعفري العنزي 

نائب رئي�س جلنة التحكيم
دولة الكويت

الدكتور
طالل رجا �شيف اهلل العازمي 

ع�شو جلنة التحكيم
دولة الكويت

ال�شيخ 
 اأحمــد خ�شــر الطرابل�شــي

ع�شـــو جلنة التحكيم
دولة الكويت

ال�شيد  
عبدالرحمن اإبراهيم الكندري

نائب رئي�س جلنة التحكيم 
دولة الكويت

الدكتور
حممد علي يو�شف الكندري 

رئي�س جلنة التحكيم 
دولة الكويت

االأ�شتاذ الدكتور
 الطيب حممود عبدالقادر 

ع�شـــو جلنة التحكيم
جمهورية ال�شودان

االأ�شتاذ الدكتور 
اإبراهيم بن �شعيد الدو�شري

رئي�س جلنة التحكيم 
مملكة العربية ال�شعودية

ال�شيد
علي عبد اهلل ال�شداد 

ع�شو جلنة التحكيم
دولة الكويت

الدكتور
 زيـــاد اأحمـــد احلــــاج

ع�شـــو جلنة التحكيم
اجلمهورية اللبنانية

لجنة التحكيم الفرع ) األول والثاني والثالث والرابع (

لجنة التحكيم الفرع الخامس
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رئي�س اللجنة

نا�شر اأحمد عبد الرحيم الكندري

لجنة التخطيط والتطوير

أعضاء اللجنة : 
مو�شى مناحي عايد العنزي	 
خالد علي م�شعان العجمي	 
�شعيد وحيده عبد المالك �شبره	 
عبد الوهاب محمد عبد الرحيم الكندري	 
محمد ح�شن عثمان ح�شين	 
اكرم الحق مون�شي عبد الكريم	 
م�شطفى فهيم �شيف الن�شر	 
بدر �شيف عجيمي ال�شمري	 
ا�شرف عادل عبدالفتاح احمد	 
محمود محمد �شعد رم�شان	 
احمد عبد الفتاح غياتي	 

علي مبارك �شالم العازمي	 
احمد محمد احمد روح الدين	 
ا�شامة فتحي علي اإبراهيم	 
فوؤاد محمد خطاب محمد	 
جعفر محمد موالي	 
ابراهيم الد�شوقي عبد النافع را�شي	 
محمد وحيده عبدالمالك �شبره	 
علي ح�شين يماني	 
بدر علي عبد اهلل البلي�س	 
عبد اهلل محمد يو�شف ال�شاهين	 
طارق احمد ح�شن الغيث	 

 اختصاصات اللجنة :

تخت�س لجنة التخطيط والتطوير بما يلي:
1- اقتراح واإعداد نظم العمل بالجائزة ومتابعة تطويرها وتحديثها.

2 - اإعداد اأدلة اإجراءات العمل واالأدلة االإر�سادية التي تتطلبها حاجة العمل .
3 - و�سع نظام للتخطيط في الجائزة ومتابعة اإعداد خطط اللجان التابعة لها .

4 - اإعداد الدرا�سات والبحوث التطويرية للم�ساهمة في تطوير الجائزة واالرتقاء بها .
5 - درا�سة الم�سكالت والعقبات التي تواجه العمل بالجائزة ومتابعة الحلول الخا�سة بها.

6 - ا�ستطالع اآراء الم�ستفيدين والوفود ومختلف فئات المجتمع حول الجائزة واأن�سطتها وبرامجها.
7 - تنفيذ كافة ما ي�سند اإلى اللجنة من مهام من قبل اللجنة العليا والتنفيذية .
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أعضاء اللجنة : 

مطلق فهيد اديغم الر�شيدي	 
�شيد محمد �شيد	 
الفي بندر خالد الع�شيمي	 
خالد �شعود مخلف الجمهور	 
عبد اهلل ح�شر محمد العنزي	 

محمود ال�شيد ال�شيد �شرف	 
محمود �شيد محمد م�شطفى	 
خالد خليفان المطيري	 
بدر نا�شر فهد الفرحان	 
نواف مبارك عبد المح�شن الم�شيلم	 

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

2- اإ�سدار �سيكات للفائزين في الجائزة.
3- الم�ساركة �سمن بقية اللجان في مرافقة وتوديع الوفود.
4- اإعداد التقرير النهائي عن الجائزة بالتعاون مع اللجان.

5- توفير الهدايا والجوائز لل�سيوف الم�ساركين.
6- متابعة كافة االأمور المالية وتوثيقها.

7- توفير النثريات وال�سلف الخا�سة بالجائزة ومتابعة �سرفها وفق القواعد والنظم المالية المعمول بها فـي الوزارة.
8- و�سع نظام مالي محدد ي�سهل عملية ت�سيير االأمور الخا�سة بالجائزة.
9- ح�سر احتياجات اللجان الفرعية وتوفيرها وفق الميزانية المعتمدة.

رئي�س اللجنة
ح�شين �شالح العتيبي

لجنة الشؤون المالية
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رئي�س اللجنة

محمد فالح مندكار 

لجنة الشؤون العلمية والفنية

أعضاء اللجنة : 
بدر احمد محمد العلي	 
محمد احمد �شليمان الجيالني	 
�شالح عبد اهلل �شالح الجيران	 
فرا�س غانم محمد المطر	 
يو�شف مرزوق ال�شاوي	 
ان�س عبد اهلل محمد الكندري	 
تركي محمد الن�شر	 
عبد الرحمن �شلمان ال�شعيد	 
عمر �شلمان احمد ال�شعيد	 

�شلطان بدر محمد �شرام	 
عمر يو�شف جزاع ال�شعالن	 
فهد وا�شل مرزوق المطيري	 
محمد ح�شن نجاح ح�شن	 
محمد خالد عبد اهلل الهندي	 
منت�شر عبد الغني محمد ح�شن	 
يا�شر محمد فا�شل العتبي	 
احمد �شعيد عبده الربادي	 
ابو بكر بن علي بن احمد الظبي	 

عبد الفتاح ابو حجاج مقبول	 
علي محمد عبده الحفا�شي	 
عماد حمدي احمد جمعة	 
تامر كمال محمد علي ال�شرقاوي	 
ح�شام �شنان اأحمد النقيب	 
خمي�س عبد العظيم حماده	 
عبد العزيز بارز عقلة الح�شيني	 
نا�شر خلف محمد العنزي	 
فهد �شالم �شعد الطويل	 

 اختصاصات اللجنة :
1- اإعداد وتطوير المعايير العلمية والفنية الالزمة للتر�سيح للجائزة.

اأطرها  2- و�سع منهج االأ�سئلة الخا�سة بالجائزة بح�سب الفئات وتو�سيف 
العامة.

3- و�سع واعتماد اآلية اختيار االأ�سئلة.
4- الم�ساركة فـي اقتراح المعايير واالأ�س�ص المالئمة للتحكيم.

للجائزة،  الزمنية  والجداول  والبرامج  الخطط  و�سع  فـي  الم�ساركة   -5
ودرا�سة ما قد ي�سادف التنفيذ من عقبات واقتراح ما يلزم ب�ساأنه.

6- الم�ساركة فـي و�سع اأ�س�ص وقواعد اختيار المحكمين للجائزة.
7- و�سع العنا�سر الرئي�سة وتحديد المعايير العلمية والفنية للجائزة. 

االختبار  لجان  فـي  الم�ستخدمة  التقويم  نماذج  ت�سميم  فـي  الم�ساركة   -8
بح�سب م�ستويات الحفظ بكل فئة من فئات الجائزة.

9- تر�سيح اأ�سماء المحكمين ح�سب فروع الجائزة.
10- ت�سميم وتطوير نماذج التر�سيح ونماذج تقييم م�ستوى الم�ساركين.

11- اإعداد �سروط التر�سيح بح�سب الفئات وفروع الجائزة.
اختيار  والمحا�سرات وفي  للور�ص  العلمية  المادة  اإعداد  الم�ساركة في   -12

وتر�سيح المحا�سرين بالتن�سيق مع لجنة االأن�سطة.
13- التن�سيق الدائم فيما بين لجان التحكيم العاملة بالجائزة.
14- تقديم الدعم الالزم للم�ساهمة في اإنجاح اأعمال التحكيم.

15- توفير كافة احتياجات لجان التحكيم من االأجهزة والمواد.
16- متابعة انتظام عمليات التحكيم وح�سور وغياب االأع�ساء.

17- تبليغ تعليمات اإدارة الجائزة اإلى اأع�ساء وروؤ�ساء لجان التحكيم.
18- ا�ستالم النتائج النهائية وت�سليمها اإلى جهة االخت�سا�ص بالجائزة.
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رئي�س اللجنة

على عبد اهلل �شداد

لجنة النظم اآللية

أعضاء اللجنة : 

خالد طالب زاده	 
نوف مبارك عبيد الونده	 
محمد معروف  زكي ع�شيبة	 
يو�شف عبد اهلل ح�شن قي�شر	 
محمد ثامر مهدي الف�شل	 
عبد الرحمن ابراهيم محمد الكندري	 
عبد العزيز عامر محمد العجمي	 
عبد المعز محمد عبد الحليم	 

�شريف من�شور اأبو العينين	 
ابو بكر محمد عبد الفتاح	 
�شيخ �شريف الدين �شيخ	 
احمد ح�شين عبد ال�شادق	 
 علي عو�س را�شد الزنيف	 
احمد مهنا ثويني الخالدي	 
يو�شف محمد يو�شف الفرحان	 
عبد العزيز عامر محمد العجمي	 

1- اإعداد وتوفير النظم االآلية لعملية التحكيم.
2- تجهيز لجان التحكيم بالمعدات واالأجهزة االآلية التي تمكنهم من عملية التحكيم االإلكترونية.

3- اقتراح وتوفير االآلية المتطورة الإدارة الجائزة.
4- تدريب لجان التحكيم على النظم المخ�س�سة لعملية التحكيم.

5- اإن�ساء موقع اإلكتروني خا�ص بالجائزة.
6- تطوير وتحديث النظم االآلية المخ�س�سة لعملية التحكيم وغيرها من العمليات.

7- الم�ساهمة فـي و�سع ال�سروط والمعايير الخا�سة بفرع جائزة )اأف�سل م�سروع تقني( يخدم القراآن الكريم.
8- الم�ساركة فـي لجنة التحكيم الخا�سة بفرع جائزة )اأف�سل م�سروع تقني( يخدم القراآن الكريم.

اختصاصات اللجنة :
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رئي�س اللجنة

�شامي محمد �شالم العازمي

 لجنة العالقات العامة

أعضاء اللجنة : 
محمد خالد محمد الطيار	 
بدر �شاهود �شحن المطيري	 
م�شاري دروي�س احمد الدروي�س	 
عبد العزيز محمد العتيبي	 
م�شاعد زعال محمد الظفيري	 
عمر محمد قا�شم احمد	 
في�شل مطلق فهيد المر�شاد	 
عيد را�شد عيد االأذينة	 

قي�شر عبد المجيد الخنفر	 
عي�شى يو�شف عبد اهلل محمد	 
عبد اهلل طالب علي الحمد	 
خالد محمد فراج المطيرى	 
محمد نعيم المطرود	 
عبد اهلل ذباح مرفوع ال�شمري	 
م�شاري زين مو�شى الرملي	 
بدر جمعة غلوم حاجي ح�شن	 

عبد اهلل عبد الفتاح محمد علي	 
محمد من�شور محمد م�شطفى	 
فواز نا�شر محمد المطيري	 
فالح �شاير محمد المطيري	 
ر�شا عبد الرازق الباز	 
اإبراهيم عبد المح�شن المطيري	 

1- ا�ستقبال الم�ساركين في الجائزة بالمطار وذلك ح�سب جدول و�سول رحالتهم.
2- تاأمين تذاكر ال�سفر للوفود الم�ساركة في الجائزة ذهاباً واإياباً. 

3- تنظيم زيارات للوفود الم�ساركة في الجائزة بدولة الكويت بالتن�سيق مع لجنة 
االأن�سطة والبرامج ولجنة �سوؤون المت�سابقين.

وتاأمين  الجائزة  فترة  خالل  الفندق  في  واإعا�ستهم  الوفود  اإ�سكان  تاأمين   -4
و�سائل النقل.

5- التوا�سل مع هيئات وموؤ�س�سات المجتمع المعنية في الداخل والخارج خالل 
فترة انعقاد الجائزة.

6- تلقي ال�سكاوى واال�ستف�سارات العامة والخا�سة من الم�ساركين والرد عليها.
وال�سرائح  الفئات  على  واالإ�سدارات  والمطبوعات  االإعالنات  وتوزيع  ن�سر   -7

الم�ستهدفة.
اإقامة االحتفاالت والبرامج  التن�سيق مع الجهات الداخلية والخارجية عند   -8

واالأن�سطة. 
9- التن�سيق مع وحدة البرامج واالأن�سطة الإعداد الدعوات الخا�سة باالحتفاالت 

والمنا�سبات.
10- حجز االأماكن الخا�سة باإقامة االحتفاالت واللقاءات والمنا�سبات    واالإ�سراف 

على تجهيزها.
11- متابعة مرا�سلة الدول الموجهة لهم الدعوات �سواء بالرغبة في الم�ساركة 

اأو االعتذار.
12- مخاطبة ال�سفارات والملحقيات التابعة للدول الم�ساركة.

الم�ساركين من  منح  بطلب  الخارجية  بوزارة  المخت�سة  الجهات  13- مخاطبة 
الدول العربية واالإ�سالمية تاأ�سيرات دخول.

14- جمع ال�سور والوثائق الخا�سة للوفود الم�ساركة الإ�سدار البطاقات ال�سخ�سية.
15- متابعة متطلبات كل لجنة وال�سعي في تاأمينها.

16- تزويد اللجنة االإعالمية باأ�سماء الم�ستحقين ل�سهادات ال�سكر والتقدير.
17- الم�ساركة �سمن بقية اللجان في مرافقة وتوديع الوفود.

18- متابعة خطابات طلبات الزيارات وتاأمين ال�سكن واال�ستقبال. 
19- متابعة البرنامج العام لزيارة الوفود.

20- الم�ساركة في حفل تكريم الوفود الم�ساركة.
21- اإعداد التقرير النهائي عن الجائزة بالتعاون مع اللجان.

22- التن�سيق مع الجهات الم�ساندة للجائزة، مثل: الخدمات االأمنية والطبية، 
وال�سيافة.

 اختصاصات اللجنة :
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عبدالحميد جابر المطيري

لجنة الشؤون اإلعالمية

أعضاء اللجنة : 
عيد خمي�س رديني ال�شمري	 
عارف عواد م�شعان ال�شمري	 
محمد عبده عطية عبد الرحمن	 
ايمن محمود عبد اللطيف م�شطفى	 
محمد رمزي زكريا مهران	 
عبد اهلل محمد عبد اهلل بوهندي	 

عمار عواد م�شعان ال�شمري	 
عا�شم عبد اهلل م�شطفى محمد 	 
عبد الكريم عبد اهلل �شلمان الحربي	 
عادل �شادق عبد العزيز 	 
احمد ابراهيم عبد القادر القادري	 
يو�شف اإبراهيم يو�شف خليل	 

1- اإعداد ون�سر المواد ال�سحفية الخا�سة بالجائزة يومياً وتزويد ال�سحف بها. 
2- الترتيب الإقامة الموؤتمر ال�سحفي الذي يعقد في بداية عمل الجائزة. 

3- ن�سر معلومات الجائزة على �سفحات موقع الجائزة على �سبكة االإنترنت وعلى مواقع ال�سو�سيال ميديا. 
4- ن�سر فعاليات الجائزة اليومية. 

5- اإ�سدار ن�سرة �سحفية يومية عن ن�ساطات الجائزة وفعالياتها �ساملة الأخبار المت�سابقين. 
6- التن�سيق مع تلفزيون دولة الكويت والف�سائيات لتغطية الجائزة وفعالياتها وبث ر�سائل يومية عنها. 

7- اإعداد التغطيات االإعالمية عن الجائزة والفعاليات الم�ساحبة وت�سمل مختلف و�سائل االإعالم الم�سموع 
والمقروء والمرئي.

8- اإعداد وتنفيذ المطبوعات المختلفة والخا�سة بالجائزة كاملة.
9- متابعة احتياجات الجائزة من الدروع وال�سهادات والهدايا.

 اختصاصات اللجنة :
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:
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رئي�س اللجنة

عبداللطيف علي عبداهلل الكندري

لجنة شؤون المعرض

أعضاء اللجنة : 
�شلمان داود علي مراد	 
في�شل حمود عبيد ال�شمري	 
منال عبد اهلل �شلبي محمد	 
هاني محمد ال�شيد الماحي	 
ايمان حربي عي�شوي الظفيري	 
اميره ملفي مطلق المطيري	 
منيره هاني في�شل الربيعان	 
عبد العزيز م�شطفى اأمان	 
خالد طلق �شقر الهيم	 

هديل جا�شم خلف الفرحان 	 
خلود خليل ابراهيم ال�شامي	 
رحاب خلف احمد محمود	 
ندى حمد عبد اهلل العجمي	 
ثناء اهلل مانيك عبد الرب	 
عايد محمد جا�شم عا�شور	 
محمد عو�س الق�شبي ال�شرقاوي	 
جواهر محمد عبد العزيز الفغم	 
هناء خالد احمد ال�شرقاوي	 

فاطمة عبد اهلل العازمي	 
محمود لطفي محمد رفاعي	 
زيد مطلق جا�شم المطيري	 
م�شعل �شعد مبارك ال�شفيح	 
حنان عبد الرحمن المزيني	 
فاطمة غازي جويزي العتيبي	 
عواطف حمود عبيد ال�شمري	 

 اختصاصات اللجنة :

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

1- و�سع الت�سورات الخا�سة بتنظيم المعر�ص واأق�سامه وعر�سها على اللجنة التنفيذية لالعتماد.

2- اإعداد التح�سيرات والترتيبات الالزمة الإقامة المعر�ص.

3- توفير االحتياجات واأماكن اإقامة المعر�ص.

4- دعوة الجهات المر�سحة للم�ساركة في المعر�ص.

5- و�سع تخطيط الأجنحة المعر�ص واآلية توزيع المعرو�سات.

6- التن�سيق مع اللجان المخت�سة الإعداد التغطيات االإعالمية للمعر�ص.

7- ترتيب زيارات الوفود وال�سيوف للمعر�ص.
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رئي�س اللجنة
نواف في�شل العميري

لجنة شؤون المتسابقين

أعضاء اللجنة : 
فهد �شالم �شيف الحجيالن	 
علي ح�شن �شيد ح�شين المو�شوي	 
عبد العزيز نا�شر محمد البديوي	 
بدر عبد الهادي كالب العازمي	 
عبد الجليل محمد قا�شم	 
عثمان �شيال	 
نواف �شالم فاخر ال�شمري	 

م�شطفى احمد محمد من�شور	 
�شعود فهد عبد اهلل حمد	 
�شالح مفلح �شعد الهبيده	 
محمد براك خلف ال�شال�س	 
ح�شام عبد الحي عبد الهادي بدر	 
محمد عادل عبد الفتاح اإبراهيم	 
خالد جا�شم محمد العيناتي	 

محمد �شعود محمد ح�شن	 
عبد اهلل محمد ح�شن االأن�شاري	 
حمود نجم جابر عا�شور	 
�شعيد جعفر را�شد الهاجري	 
معاذ �شليمان ح�شين ال�شنين	 

بهذا  المتعلقة  االحتياجات  كافة  وتوفير  والم�سرب  الماأكل  وجودة  الم�سكن  ظروف  مالئمة  من  والتاأكد  للمت�سابقين  المعي�سية  االأو�ساع  متابعة   -1
الجانب للمت�سابقين.

2- العمل على تهيئة كافة اأ�سباب الراحة واالأمان للمت�سابقين طوال فترة اإقامتهم.
3- االإ�سراف على االأن�سطة والبرامج والزيارات الميدانية الخا�سة بالمت�سابقين والم�ساركة في تنفيذها.

4- تلبية احتياجات المت�سابقين من اأجهزة االت�ساالت وغيرها، وتزويدهم بحاجتهم من المواد اأو الكتب اأو المراجع ذات العالقة بالجائزة.
اللجان  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ت�سادفهم  قد  التي  الم�سكالت  وحل  ومغادرتهم  وو�سولهم  المت�سابقين  باإقامة  الخا�سة  االإجراءات  اإنجاز  متابعة   -5

والجهات المخت�سة.
6- الم�ساركة فـي اإعداد وتنظيم حفل االفتتاح والختام.

7- تنظيم وترتيب دخول المت�سابقين ومتابعة م�ساركتهم اأثناء انعقاد الت�سفيات.

 اختصاصات اللجنة :
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:
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رئي�س اللجنة

وليد حمد مبارك الف�شلي

اللجنة اإلدارية

أعضاء اللجنة : 
بندر عايد �شامان الن�شافي	 
طالل محمد معيت�س المطيري	 
محمد نزال حامد المطيري	 
خالد عما�س �شبيب العتيبي	 
جراح ر�شيد حميد خلف العنزي	 
�شعود حمد عبد اهلل القحطاني	 
م�شعل را�شد فهد العجمي	 
محمد محمود نوفل ا�شماعيل	 
عو�س ها�شل عو�س المطيري	 
فايز رزقان فريح الر�شيدي	 
عبد اهلل عبد الجبار الم�شيان	 
طارق خالد عقله م�شفر	 

احمد البربري محمد محمد	 
ع�شام محمد عبد الفتاح ال�شيد	 
م�شعل ماجد العوالي	 
م�شطفى رم�شان احمد محمد	 
خالد عبد الفتاح احمد ح�شن	 
ابراهيم الد�شوقي محمد غازي	 
لطيفة عبد اهلل ح�شن العجمي	 
يا�شر عبد الفتاح عا�شور	 
جابر يحيى هارون امين	 
ه�شام احمد اأبو العال احمد	 
�شيخ كادار �شيخ ح�شين 	 
عالء علي احمد احمد	 

ابو الكالم ابو الف�شل	 
حمود عاي�س خلف	 
�شاري جراح المطيري	 
الطاهر كفيل	 
كريم ابراهيم علي احمد	 
ر�شيد اكز	 
مراد خالد نا�شر عيد	 
احمد عبد الاله �شندي علي	 
المغيث جاني با�شا جاني	 
امر اهلل حاجي موال جان	 
محمد خالد عبد الفتاح احمد	 
خالد خليف قا�شد الف�شلي	 

 اختصاصات اللجنة :
تخت�س هذه اللجنة بتنفيذ كافة االأعمال المتعلقة بالجائزة وي�شمل ذلك االأعمال التالية:

1- االإ�سراف على الخدمات الفندقية والبوفيهات ل�سيوف الجائزة. 
2- االإ�سراف على تنظيم الح�سور في قاعة الفعاليات وكذلك في حفل االفتتاح والختام. 

3- االإ�سراف على مقر الفعاليات  من حيث النظافة والتنظيم والترتيب.
4- تلبية احتياجات اللجان العاملة بالجائزة من الخدمات االإدارية واأعمال الطباعة وخدمات الكمبيوتر واالنترنت وغيرها.

5- االإ�سراف على غرفة ال�سكرتارية والتاأكد من توفير كافة تجهيزاتها من حوا�سيب وطابعات واأجهزة ت�سوير وفاك�ص وغيرها.
6- توفير االأدوات المكتبية )القرطا�سية( وكافة االأوراق الر�سمية وغيرها واالأغلفة والملفات باأنواعها وتوزيعها على اللجان بح�سب الحاجة.
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رئي�س اللجنة

علي مال اهلل اإ�شماعيل العو�شي

لجنة شؤون الضيوف

أعضاء اللجنة : 
محمد فريد محمد العو�شي	 
يعقوب عادل يو�شف ال�شرقاوي	 
ح�شين علي عبد النور جمال	 
ح�شام م�شطفى محمد م�شطفى	 
و�شاح علي عبد اهلل الماجد	 
احمد الد�شوقي الد�شوقي الد�شوقي	 
ماجد امين قا�شم عبد اهلل	 

عمر عبد اهلل محمد الدمخي	 
احمد عبد الرا�شي عبد الاله عبد العاطي	 
محمد جمال ال�شيد عبدالحميد	 
خليل الرحمن عبد اهلل �شريف	 
محمد فتحي خيري �شديق	 
�شافي نا�شر �شافي ال�شهلي	 

تخت�س لجنة �شوؤون ال�شيوف:
1- التن�سيق مع لجنة العالقات العامة بخ�سو�ص برنامج ا�ستقبال ال�سيوف وتوديعهم.

2- ا�ستقبال ال�سيوف في المطار والترحيب بهم في قاعة كبار ال�سخ�سيات والعمل على �سرعة اإنهاء اإجراءات الدخول الخا�سة بهم . 
3- التن�سيق مع اللجنة المعنية لتوفير ال�سيارات والمرافقين لمرافقة ال�سيوف من واإلى المطار.

4- القيام على �سوؤون ال�سيوف وتوفير احتياجاتهم . 
5- التن�سيق مع لجنة البرامج واالأن�سطة ب�ساأن الرحالت وزيارات لل�سيوف ومرافقتهم. 

 6- التن�سيق مع اللجنة المالية ب�ساأن مكافاآت ال�سيوف. 
7- التن�سيق مع لجنة الحفل ب�ساأن تنظيم م�ساركة وح�سور ال�سيوف حفل الختام. 

اختصاصات اللجنة :
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رئي�س اللجنة

اإبراهيم عبد المح�شن ال�شانع

لجنة شؤون البرامج واألنشطة

أعضاء اللجنة : 
فهد يا�شين خ�شر المعتوق	 
�شعود محمد �شعود العروج	 
محمد �شعد محمد العو�شي	 
عبد العزيز محمد نهار العدواني	 
عبد اهلل فوؤاد فا�شل �شيخان 	 
�شليمان �شاير عوين ال�شمري	 
احمد فتحي رم�شان	 
حمدي محمود احمد �شريف	 
احمد �شيف اهلل محمد العلي	 

�شعد مجبل �شالم العازمي	 
محمد جا�شم محمد الزامل	 
محمد نجم جابر ال�شمري	 
محمد ابراهيم عبد اللطيف �شافوح	 
منال الفيلكاوي	 
�شناء الدو�شري	 
نوره الخزام	 
في�شل الفيلكاوي	 
�شارة بدر احمد عبد القادر	 

 اختصاصات اللجنة :
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 واالأن�سطة الم�ستهدف اإقامتها خالل فعاليات الجائزة واقتراح اآلية تنفيذها وتقدير التكلفة المالية لها.

2- االإ�سراف على تنفيذ البرامج واالأن�سطة ومتابعة ما قد ي�سادفها من م�سكالت اأو عقبات وتذليلها.
3- اإعداد التقارير الخا�سة بالبرامج واالأن�سطة التي تم تنفيذها خالل فعاليات الجائزة وتوثيقها مدعمة بال�سور والت�ساريح ال�سحفية والمطبوعات.

4- التعاون مع وحدات العمل االأخرى بالجائزة فـي تنفيذ االأن�سطة والبرامج المقرر اإقامتها خالل فترة انعقاد الجائزة.
5- الم�ساركة فـي ا�ستقبال الوفود.

6- الم�ساركة في تنفيذ البرنامج العام للجائزة.
7- الم�ساركة في اإعداد وتنظيم حفلي االفتتاح والختام.

8- تزويد اللجنة االإعالمية بتقارير االإنجازات اليومية.
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رئي�س اللجنة

يعقوب محمد االأحمد

لجنة شؤون الحفـل

أعضاء اللجنة : 

جا�شم احمد عنان احمد	 
محمد نزيه م�شطفى �شحاده	 
فادي �شحاده �شابر محمود	 

محمد زمان محمد �شالح ح�شن	 
فواز عبد اهلل محمد الحبيب	 
عمر محمد كامل ح�شن	 

1-اإعداد ترتيبات وت�سورات فقرات حفلي االفتتاح والختام. 

2-الم�ساركة في تجهيز القاعات واأماكن اقامة الحفالت ، واختيار البوفيهات وال�سركات المعنية بهذا االأمر . 

3-الم�ساركة في اإعداد الدعوات والمطبوعات التي �سيتم توزيعها والمخ�س�سة لكل حفل.

4-الم�ساركة في اختيار ال�سيوف والم�ساركين وتوجيه الدعوات ال�سخ�سية لهم . 

5-تنظيم وترتيب وتوثيق حفلي االفتتاح والختام وتوثيق التغطيات االإعالمية المنا�سبة له. 

6-تنفيذ كافة ما يتطلبه الحفل من اأعمال . 

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

بعدما تحقق حلم جائزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم وقراءاته وتجويد 
تالوته، وبعد اأن بلغت الجائزة عامها التا�سع واأورقت غ�سونها واأثمرت  هذا النجاح 
الباهر وحازت ق�سب ال�سبق بين الم�سابقات الدولية وا�سبحت درة من دررها ، ونالت 
�سرف الريادة والتميز ال على م�ستوى دول مجل�ص التعاون الخليجي وح�سب بل على 

م�ستوى الم�سابقات الدولية عامة.

التي  المنزلة هو ما ميز الجائزة  ولعل �سرف الم�سمون وعظيم الهدف و�سمو 
جاءت بمبادرة من ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمير البالد المفدى ال�سيخ/ �سباح االأحمد 
الجابر ال�سباح ... حفظه اهلل ورعاه وبرعايتة الكريمة واهتمامه الخا�ص وحر�ص 
�سموه على تكريم الفائزين من حملة كتاب اهلل ودعم �سموه لكل الم�ساريع التي ت�سب 

في  خدمة القراآن الكريم و�سبل ن�سره وتكري�ص قيمه واالهتمام بحفظة كتاب اهلل.

خال�سة  اأيديكم  بين  ت�سع  اأن  الدوليه  الكويت  جائزة  ي�سر  التقرير  هذا  وفي 
التقرير  هذا  في  نقدم  اأن  اآملين  الجائزة،  واإقامة  تنظيم  في  التا�سعة  تجربتها 
المعلومات الوافية عن الجائزة وم�ستوى الم�ساركين فيها  واأ�سلوب اإدارتها وتنظيمها، 
والم�ساركات الدولية فيها... هذا وي�سر الجائزة اأن تلقى مالحظاتكم ومقترحاتكم 

الرامية اإلى تطوير هذه الجائزة خالل الدورات القادمة بم�سيئة اهلل تعالى.
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الرؤية:
انتقاء  الكريم  القراآن  خدمة  في  رائدة  كدولة  الكويت  مكانة  على  التاأكيد 
من  واال�ستفادة  عليهم   والمحافظة  ورعايتهم  الكريم  القراآن  اأهل  من  المتميزين 

خبراتهم في هذا المجال.

الرسالة:
اأفراداً  عليه  والقائمين  الكريم  القراآن  َحَفَظة  برعاية  االرتقاء  اإلى  ال�سعي 
ل�سوؤون  راعية  كدولة   الكويت  لدور  تحقيقا  العالم  دول  م�ستوى  على  وموؤ�س�سات 

القراآن الكريم.

األهداف:
االأهداف اال�شتراتيجية للجائزة واأهمها :

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

بذل . 2 على  والت�سجيع  الكريم  القراآن  حفظ  فـي  االإيجابي  التناف�ص  روح  اإ�ساعة   
المزيد من الجهد والوقت فـي الحفظ والتالوة.

تحفيز االأجيال على مختلف م�ستوياتهم لاللتزام بتعاليــم الدين واإدراك واجباتهــــم نحـــو . 3
العقيدة االإ�سالميـــة ال�سمحــــة.

عددهم . 4 زيادة  اإلى  و�سوال  وتحفيزهم  ال�ساعد  الجيل  من  الكريم  القراآن  حفاظ  رعاية   
وتكريمهم والعناية بهم. 

 اإبراز دور اأئمة القراءات المحققين وعلوم القراآن، والتعريف بالقــراء المجيدين للقراءات . 5
فـي العالـــم االإ�سالمــي والــعربي.

 اإبراز الوجه الح�ساري لدولة الكويت كراعية الأهل القراآن الكريم على م�ستوى العالم.. 6
 تكريم ال�سخ�سيات البارزة المعنوية واالعتبارية والمراكز والمعاهد التي تقوم على خدمة . 7

القراآن الكريم على م�ستوى العالم.
 تر�سيخ القيم االإ�سالمية من المنظور القراآني من خالل فعاليات الجائزة وال�سعي لجذب . 8

وا�ستقطاب �سباب االأمة نحو كتاب   اهلل تعالى وا�ست�سعار علو قيمة و�سمو معانيه.
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 لكل من �شارك بالدعم والرعاية الإنجاح جائزة الكويت الدولية
تتقدم  اأ�شرة جائزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم 
واالمتنان  ال�شكر  اآيات  باأ�شمى  تالوته  وتجويد  وقراءته 
واالأخوات  االأخوة  اإلى  واالحترام  التقدير  معاني  واأعذب 
الذين ابتغوا االأجر عند ربهم ولبوا  نداء وطنيتهم واأ�شهموا 
بجهود مخل�شة في �شبيل اإنجاح فعاليات الجائزة لهذا العام 

فا�شتحقوا منا جزيل ال�شكر وعظيم االمتنان.
والهيئات  الر�شمية،  الجهات  كافة  اإلى  مو�شول  وال�شكر 

والموؤ�ش�شات العامة والخا�شة ونخ�س بال�شكر كاًل من:
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وزارة ال�شحة  

وزارة الداخلية  

وزارة االعالم
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الباب الثاني 

التعريف بالجائـزة
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شروط االشتراك في الجائزة 
الم�ساركة للذكور فقط . . 1

اأن ال يكون المت�سابق من م�ساهير القراء فـي العالم االإ�سالمي . . 2

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

اأن يكون الم�سارك حاماًل لجن�سية البلد التي يمثلها . . 4

يحق للبلد الم�سارك اأن ي�سارك في فرعين  بحد اأق�سى عدد )2( مت�سابقين ب�سرط . 5

الكريم كاماًل .  القراآن  الم�سابقة فـي فرع حفظ  الرئي�سية فـي  الم�ساركة  اأن تكون 

وتكون الم�ساركة  الثانية باالختيار فـي اأحد الفرعين الثاني اأو الثالث . 

ال يحق للمت�سابق الم�ساركة فـي اأكثر من فرع من اأفرع الم�سابقة . . 6

ال يجوز للم�سارك اأن يغير فرع الم�سابقة الذي تم اختياره فـي ا�ستمارة التر�سيح اإلى . 7

فرع اآخر .

اأن يكون المر�سح الأي فرع من فروع الم�سابقة متمكناً م�ستوفياً �سروط الم�ساركة فـي . 8

الفرع ، وفـي حال تر�سيح من هو دون الم�ستوى المطلوب يحرم المر�سح ال�سعيف 

من الم�ساركة فـي الم�سابقة لمدة �سنتين متتاليتين . 

المت�سابقين . 9 اأحد  كان  اإذا  المت�سابق  مع  فقط  واحداً  مرافقاً  الم�سابقة  ت�ست�سيف 

بحاجة اإلى مرافق كاأن يكون )كفيفاً اأو معاقاً(مثال. 

ال يجوز للمت�سابق االعتذار عن الم�ساركة فـي الم�سابقة اإذا و�سل اإلى دولة الكويت . . 10

ت�سرف جوائز الم�سابقة للمراكز الخم�سة االأولى فـي الفرعين االأول والثالث كما . 11

ت�سرف جوائز الم�سابقة للمراكز الثالثة االأولى فـي الفرعين الثاني والرابع. 

ال يحق لمن �سارك فـي اأي فرع من فروع الم�سابقة الم�ساركة بهذا الفرع مرة اأخرى. . 12

تتكفل الم�سابقة بتذاكر ال�سفر ذهاباً واإياباً للمت�سابقين و�سيافتهم فقط .  . 13
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فروع الجائزة 
الفـــــــرع االأول : حفظ القراآن الكريم كاماًل مع التجويد 

الفــرع الثانــــى : حفظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر من طريق ال�شاطبية والدرة.
الفـــرع الثالــث : التالوة والترتيل.

الفــرع الرابـــع :  ) �شغار الحفاظ ( حفظ القراآن الكريم كاماًل مع التجويد.
الفرع الخام�س : اأف�شل م�شروع تقني لخدمة القراآن الكريم.

�شروط خا�شة بالفرع االأول : )حفظ القراآن الكريم كاماًل مع التجويد (
1- اأن ال يقل عمر المت�سابق عن 13 �سنة وال يزيد عن 25 �سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ بدء الم�سابقة . 

2- اأن يلتزم بالرواية التي اختارها في ا�ستمارة التر�سيح . 
3- اأن يكون متقناً الأحكام التجويد . 

�شروط خا�شة بالفرع الثاني : )حفظ القراآن الكريم كاماًل بالقراءات الع�شر(:
1- هذا الفرع يخت�ص بالقراءات الع�سر من طريق ال�ساطبية والدرة. 

2- اأن ال يقل عمر المت�سابق عن 18 �سنة وال يزيد عن 40 �سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ بدء الم�سابقة. 
3- اأن يكون حافظاً لمتن ال�ساطبية والدرة كاملين ، مع القدرة على اال�ست�سهاد بالمتنين اإذا طلب منه ذلك  

4- اأن يكون متقناً للقراءات الع�سر بطريقة االإفراد. 
�شروط خا�شة بالفرع الثالث : )التالوة والترتيل(:

1- اأن ال يقل عمر المت�سابق عن 18 �سنة وال يزيد عن 45 �سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ بدء الم�سابقة. 
2- اأن يكون التناف�ص في مرتبة التحقيق ولي�ص الترتيل اأو التدوير. 

3- اأن يكون التحقيق المطلوب في الم�سابقة على ما يوافق تحقيق القراء المعروفين كال�سيخ المن�ساوي وعبدالبا�سط وم�سطفى اإ�سماعيل وغيرهم. 
4- اأن يكون ح�سن ال�سوت. 

5- اأن يكون متقناً الأحكام التجويد.
6- لن يتم اعتماد الم�سارك اإال بعد اجتيازه لالختبار عبر المقراأة االإلكترونية التابعة لوزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية - دولة الكويت.

�شروط خا�شة بالفرع الرابع ) �شغار الحفاظ ( حفظ القراآن الكريم كاماًل مع التجويد :
1- اأن ال يقل عمر المت�سابق عن 8 �سنوات وال يزيد عن 12 �سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ بدء الم�سابقة . 

2- اأن يلتزم بالرواية التي اختارها في ا�ستمارة التر�سيح . 
3- اأن يكون متقناً الأحكام التجويد . 

�شروط خا�شة بالفرع الخام�س ) اأف�شل م�شروع تقني لخدمة القراآن الكريم ( :
1- اأن يكون الم�سروع اأو المنتج متعلقاً بالقراآن الكريم وعلومه . 

2- اأن يكون الم�سروع اأو المنتج في مو�سوع الم�سابقة . 
3- اأن يكون الم�سروع اأو المنتج ) موقعاً اإلكترونياً اأو تطبيقاً اإلكترونياً اأو جهازاً الكترونياً ( 

4- اأن ال يكون الم�سروع اأو المنتج قد فاز في اأية م�سابقة . 
5- اأن يدعم الم�سروع اأو المنتج اإحدى اللغات الحية » العربية االإنجليزية - الفرن�سية-الفار�سية- االأوردو...غيرها«. 

6- اأن يكون المحتوي ال�سرعي )ن�ص قراآني اأو غيره( مدقق وموثق من قبل جهة ر�سمية معتمدة.
7- اأن يكون الم�سروع اأو المنتج قيد التطبيق الفعلي اأو قاباًل للتطبيق الفعلي ) جاهزية الت�سليم (. 
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بعد اأن اتخذت وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ممثلة في قطاع �سوؤون القراآن الكريم 
الكريم  القراآن  لحفظ  الدولية  الكويت  جائزة  الإقامة  ال�سبل  كل  وهياأت  االإجراءات  كافة 

وقراءاته وتجويد تالوته. 

 افتتحت فعاليات الجائزة في �سباح يوم الثالثاء الموافق 2018/4/9م 

وممثلي  االأفا�سل  والعلماء  وال�سفراء  الوزراء  يتقدمهم  كبير  و�سعبي  ر�سمي  وح�سور 
الدول الم�ساركة. 

وقد ا�ستهل معالي رئي�ص مجل�ص الوزراء ) باالإنابة ( ووزير الدفاع ال�سيخ نا�سر �سباح 
االأحمد الجابر ال�سباح زيارته للمعر�ص بتفقد جناح الجائزة واأ�ساد بدورها وبما تقدمه من 
الكريم  القراآن  العربية وتحفيظ  اللغة  خدمة للمجتمع وما فيه من و�سائل حديثة لتعليم 
ل�سريحة الن�صء وال�سغار ثم زار بعد ذلك االأجنحة المخ�س�سة للجهات الم�ساركة من الدول 

االإ�سالمية وال�سديقة وموؤ�س�سات وجمعيات نفع عام. 

افتتـاح الجائزة :
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وزير  لمعالي  بكلمة  االفتتاح  حفل  ا�ستهل  وقد 
ل�سوؤون  الدولة  ووزير  االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف 
البلدية تحدث فيها عن تاريخ هذا االإنجاز ونبل اأهدافه 
و�سمو غاياته م�سيرا اإلى اأن اإفتتاح الجائزة يرمز اإلى فتح 
�سفحة جديدة في تاريخ الوزارة كما يعد و�ساماً و�ساًء في 
جبين هذا الوطن، واأعرب عن �سعادة بهذا الحدث الكبير 

واإعالنه اإ�سارة البدء النطالقة الجائزة.

بجالء  تترجم  الجائزة  هذه  اأن  الوزير  معالي  وذكر 
اهتمام الكويت بالقراآن الكريم واأهله وهو ما ظلت ت�سعى 
ان�سجاما مع  البرامج  اإليه وتبني الأجله الخطط وت�سع 
ال�سيخ  المفدى  البالد  اأمير  ل�سمو  ال�سامية  التوجيهات 

�سباح االأحمد الجابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه. 

االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  باأن  واأ�ساف 
تهدف من خالل هذه الجائزة اإلى خدمة الوحي الرباني 
ال�سامية  الر�سالة  تحقيق  خالل  من  ال�سافي  والمعين 
القراآن  حفظة  لرعاية  بلورتها  اإلى  الوزارة  تطمح  التي 
م�ستوى  على  وموؤ�س�سات  اأفراداً  عليه  والقائمين  الكريم 
دول العالم االإ�سالمي تاأكيداً لدور الكويت كدولة راعية 
من  جملة  تحقيق  خالل  ومن  الكريم.  القراآن  ل�سوؤون 

االأهداف اأهمها : 
1.تعريف االأمة االإ�سالمية بالقراءات القراآنية . 

2.ترغيب حفظة القراآن الكريم في درا�سة علم القراءات . 
3.اإ�ساعة روح التناف�ص االإيجابي في حفظ القراآن الكريم. 
الحفظ  في  والجهد  الوقت  من  مزيد  بذل  على  4.الت�سجيع 

والتالوة . 
5.اإدراك ال�سباب لواجباتهم نحو العقيدة االإ�سالمية . 

واأخيراً اأعرب معالي الوزير عن اأمله باأن تكون الجائزة 
فاتحة خير وبركة على دولة الكويت وعلى الم�ساركين.
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االإ�سالمية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  وكيل  عمادي  فريد  م.  األقى  وبدوره 
القراآن  التناف�ص في حفظ  اأن  اإلى  فيها  اأ�سار  كلمة  للجائزة   العليا  اللجنة  رئي�ص 
اأ�سمى الغايات )وفي ذلك فليتناف�ص  اأنبل االأهداف ومن  الكريم وتالوته يعد من 
القراآن  حب  غر�ص  على  وحر�ساً  تقدم  ما  بكل  الوزارة  من  واإيماناً  المتناف�سون( 
�سخرت  فقد  و�سرائحه  اأطيافه  بكل  المجتمع  اأفراد  قلوب  في  وقيمه  اآدابه  ون�سر 
فاأن�ساأت  النبيل  الهدف  لهذا  المتاحة  واالأدوات  الو�سائل  كل  ور�سدت  االأ�سباب  كل 
االإدارات والمراقبات التي تعنى وتخت�ص ب�سوؤون القراآن الكريم لت�سطلع بدورها 
الرائد ولت�ساهم في تح�سين المجتمع وتعيده اإلى معين الوحي الرباني ال�سافي. 

وهياأت  الكويت  اأنحاء  كافة  في  القراآنية  والمراكز  الحلقات  بفتح  فقامت 
كافة ال�سبل لكل راغب في االإقبال على كتاب اهلل  عز وجل  لكن طموحاتنا اليوم 
اأ�سبحت كبيرة بف�سل اهلل عز وجل ثم بجهود واإنجازات الوزارة التي اأ�سبحت 
حقيقة تدفعنا اإلى اأن نخرج من المحلية اإلى العالمية بر�سالتنا ال�سامية هذه.

وحتى ن�سع ب�سمة قراآنية لدولة الكويت في المحافل الدولية ونمد ج�سور 
اأ�سقائنا في كافة الدول  التعاون في مجال خدمة القراآن الكريم وعلومه مع 
اأمير  �سمو  من  المباركة  الدولية  الكويت  جائزة  فكرة  كانت  لذا  االإ�سالمية؛ 

البالد المفدى �سمو ال�سيخ �سباح االأحمد الجابر ال�سباح حفظه اهلل ورعاه .
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تكريم راعي الحفل
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فعاليات
الجائـزة



تم فيها اختبار الطلبة قبل �سعودهم اإلى من�سة الجل�سة االأ�سا�سية وقد �سكلت لهذه الجل�سة ثالث 52
لجان من الم�سايخ المتقنين والمتميزين في القراآن وعلومه وقامت اللجان باختبار الطلبة علي مدى 

يومين من ال�ساعة الرابعة اإلى ال�ساعة ال�سابعة في المجاالت التالية :
1- حفظ القراآن كامال.

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

4- حفظ القراآن كامال ) �شغا الحفاظ (.

الجل�شة االأ�شا�شية:

وتعقد بعد الجل�سة التمهيدية وهي التي تبث على الهواء مبا�سرة  وقد اختير لهذه الجل�سة كوكبة 
الباع  ذوي  االإ�سالمي  العالم  في  الم�ساهير  من  والمتميزين  المتخ�س�سين  والعلماء  الم�سايخ  من 

الطويل فـي مجال االإقراء والتحكيم في الم�سابقات الدولية وهم :

رئي�ص لجنة التحكيم ) مملكة العربية ال�سعودية (االأ�ستاذ الدكتور  اإبراهيم بن �سعيد الدو�سري

نائب رئي�ص لجنة التحكيم ) دولة الكويت (االأ�ستاذ الدكتور علي ذريان الجعفري العنزي 

ع�ســـو لجنة التحكيم )جمهورية ال�سودان (االأ�ستاذ الدكتور الطيب محمود عبدالقادر 

ع�ســـو لجنة التحكيم ) الواليات المتحدة االأمريكية (االأ�ستاذ الدكتور وليد بن اإدري�ص المني�سي 

ع�ســـو لجنة التحكيم ) الجمهورية اللبنانية (الدكتور زيـــاد اأحمـــد الحــــاج

ع�ســـو لجنة التحكيم ) دولة الكويت (ال�سيخ  اأحمــد خ�ســر الطرابل�ســي

أواًل : جلسات االستماع
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بدأت القرعة
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المشاركـون 
إجمالي عدد المشاركين تسعة وتسعون متسابق ) ١٥١ (

)68( في حفظ القراآن الكريم كامال مع التجويد

)1٥( في حفظ القراآن الكريم بالقراءات الع�شر 

)٣٧( في التالوة والترتيل

)14( حفظ القراآن الكريم مع التجويد )�شغار الحفاظ (

)16( في فرع التقني

وقد قامت اللجنة بتوزيع الطلبة علي �ستة اأيام كل يوم يختبر فيه �ستة ع�سر مت�سابق على  فترتين  بمعدل ثمانية مت�سابقين في كل فترة.

الفترة ال�سباحية : وي�ساأل فيها المت�سابق خم�سة اأ�سئلة وتبداأ من ال�ساعة التا�سعة اإلى ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً.

الفترة الم�سائية : وي�ساأل فيها المت�سابق خم�سة ا�سئلة وتبداأ من ال�ساعة الرابعة اإلى ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء .
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حفظ

القرآن الكريم

كامال مع التجويد

  68
م�شارك

 اإجمالي مكافاآت الفائزين في هذا الفرع
 53000 ) ثالثة وخم�شون األف دينار كويتي(

الفرع االأول
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عبد الرمحن انيس راما: االسم 

اإلمارات العربية املتحدة  : الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حممد بن عبد اهلل بن علي املعمري: االسم 

سلطنة عمان: الدولة 
حفظ القرآن الكريم :  الفرع 

حممدوفيتشمروان : االسم 

صربيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

أمحد حركـــات: االسم 

اجلزائـــر : الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

الزم حممد حسن : االسم 

العراق: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عبيد اهلل خان : االسم 

باكستان  : الدولة 
حفظ القرآن الكريم :  الفرع 

القايديعبد اهلل حممد عبد اهلل مصبح : االسم 

اإلمارات العربية املتحدة  : الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

فكرهاوزيرشعيب : االسم 

أسرتاليا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حاج عبد اهلل شعيب هاشم: االسم 

ماالوي: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عدنان بسري ماي: االسم 

أمريكا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

أمحدمراد حسن : االسم 

اثيوبيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

لقمان عبدي شعبان: االسم 

كينيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

كانوحممد عبد اهلل امحد عبد اهلل : االسم 

قطر: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حممد فرحان غورا: االسم 

موريشيوس: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عبد الرمحن بالدي: االسم 

غينيا بيساو: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 



58

سعيد فرحانأمحد حممد : االسم 

اليمن: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

هامأصادقني عبد اهلل : االسم 

تايالند: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حميي الدين امساعيل سعيد: االسم 

جيبوتي: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

آدمزكريا : االسم 

بنني: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عبد اجمليد الشمسي: االسم 

املغرب: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

أنورخريولحممد امري اكمل بن : االسم 

ماليزيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

زكريا شيخا علي: االسم 

تنزانيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

خليل نعمان دويكاتأمحد : االسم 

فلسطني: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

سفيان جابراأمحد : االسم 

كندا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

سيهون هابيلساعاتوف: االسم 

اذربيجان: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

دجالولوفحممد نبي : االسم 

قريغيزستان: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

رشاد جميد: االسم 

غويانا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

الرداديجماهد بن فيصل بن عوض : االسم 

السعودية: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عبد الرمحن يوسف شيخ دون: االسم 

السويد: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

الدروقيحممد حممود احلبيب : االسم 

ليبيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 
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حممد سيك جالو: االسم 

السنغال: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

امينو عثمان حممد: االسم 

نيجرييا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

رمضانهكيزميانا: االسم 

رواندا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

طارق حممدموقمات: االسم 

أفريقياجنوب : الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عيسى يوسف خلف احلمدانيأمحد عيسى : االسم 

البحرين: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حممد عقيل هداية بن حاج زلفة هدايةاوانغ: االسم 

بروناي دار السالم: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

غينباجافر اوري : االسم 

توغو: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عمر فؤاد دبوسي: االسم 

لبنان: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

إمساعيلنبيل مالكو : االسم 

الفلبني: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حممد اوصاف حممد هاشم: االسم 

اهلند: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

زكريا عمار زيدان: االسم 

هولندا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عزيزيإبراهيم حممد : االسم 

النرويج: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

امحد ابو مسحهإمساعيل مراد : االسم 

األردن: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

كاميلحممد دجينابو: االسم 

بوركينا فاسو: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حسن عمرمامودو: االسم 

النيجر: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 
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سليمان امادوديا: االسم 

ساحل العاج: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

ادمواتنيموانزي حممد : االسم 

الغابون: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

مركوفتشعبد اهلل : االسم 

البوسنة: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

معـاذ كـاه: االسم 

غـامبيـا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عزام عماد دياب عبد الراضي: االسم 

مجهورية مصر العربية: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

مولود حممودي: االسم 

مقدونيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عبد السالم يعقوب: االسم 

الكامريون: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

قاجانأبوبكر : االسم 

تركيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

ربادانوفسني ح: االسم 

روسيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

القادر معرفحممد بن عبد : االسم 

تونس: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

شاذيلمامادوباه : االسم 

غينيا كوناكري: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عمر حممد احلاج درامي: االسم 

مايل: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 
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آدمعبد اهلل : االسم 

الوسطىأفريقيا : الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

علي عطية ابراهيم: االسم 

تشاد: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

حممدولوفيتشدوالتوففردوس : االسم 

طاجيكستان: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

مبارك خليف يوسف: االسم 

الصـومـال: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

الرفاعيسيد علي عمر حممود : االسم 

الكـويت: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

باهجولديعامل حممد : االسم 

سرياليون: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عادل عليامانيا : االسم 

اوغندا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

املائدةهكزميانا: االسم 

بوروندي: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

قربان حييا: االسم 

كازاخستان: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

سيتوروسازراعيحممد : االسم 

اندونيسيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

بوخيريشانرشيد مصطفى : االسم 

أملانيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 
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الفائزون

المركز الثاني

أحمــد حـــركــات

جمهورية الجـزائــر

حفظ القرآن الكريم كامالً

الرابع المركز

أيمنـو عثمان محمد

نيجيــريا

حفظ القرآن الكريم كامالً

المركز الخامس

الدروقيمحمد محمود 

ليبيــــا

حفظ القرآن الكريم كامالً

المركز الثالث

عــدنـان بسـري مــاي

الواليات المتحدة األمريكية

حفظ القرآن الكريم كامالً

المركز الرابع
)مكرر ( 

 قـاجـانأبـو بكـر 

تــركيـــا

حفظ القرآن الكريم كامالً

المركز الخامس
)مكرر ( 

خليـف يوسـفمبـارك 

الصــومال

حفظ القرآن الكريم كامالً

ح�سل على 99.80% المكافاأة = 9 اآالف دينار

ح�سل على 99.66% المكافاأة = 7 اآالف دينار

ح�سل على 99.50% المكافاأة = 6 اآالف دينار

ح�سل على 99.76% المكافاأة = 8 اآالف دينار

ح�سل على 99.66% المكافاأة = 7 اآالف دينار

ح�سل على 99.50% المكافاأة = 6 اآالف دينار

المركز األول

حســن عمــر مامــودو

النيجــر

حفظ القرآن الكريم كامالً

ح�سل على 100% المكافاأة = 10 اآالف دينار
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حفظ
القرآن الكريم

كامال مع التجويد
بالقراءات العشر

  14
م�شارك

 اإجمالي مكافاآت الفائزين في هذا الفرع
 47000 ) �شبعة واأربعون األف دينار كويتي( 

الفرع الثاني
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حممد ياسني فضلي: االسم 

أفغانستان: الدولة 
القـراءات: الفرع 

صادق عبد اهلل علي النهاري: االسم 

اليمـن: الدولة 
القـراءات: الفرع 

ابو محديةعـالء عـادل حـافظ : االسم 

فـلسطني: الدولة 
القـراءات: الفرع 

معز بن حامد البحري: االسم 

تونس: الدولة 
القـراءات: الفرع 

نادجيمابو احلسن حسن : االسم 

تشاد: الدولة 
القـراءات: الفرع 

حنفي بشري حممد: االسم 

الصومال: الدولة 
القـراءات: الفرع 

امحد ناجي الرحال سعد: االسم 

ليبيا: الدولة 
القـراءات: الفرع 

سكواياعبد اهلل ادم عثمان : االسم 

نيجرييا: الدولة 
القـراءات: الفرع 

أمحدالنصري أمحد النصري : االسم 

السـودان: الدولة 
القـراءات: الفرع 

عبد اهلل يوسف امساعيل املالكي: االسم 

كينيـا: الدولة 
القـراءات: الفرع 

حممدرمضـان فتحي حسـن : االسم 

مجهورية مصر العربية: الدولة 
القـراءات: الفرع 

أمحدالنصري أمحد النصري : االسم 

السـودان: الدولة 
القـراءات: الفرع 

حارث علي رزاق اجلنابي: االسم 

العراق: الدولة 
القـراءات: الفرع 

مـوسىحممدحممد : االسم 

الكـامريون: الدولة 
القـراءات: الفرع 
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الفائزون

المركز األول

ناجي الرحال سعد أحمد 

ليبـيــا

حفظ القرآن الكريم كامالً بالقراءات العشر

المركز الثاني

بشيــر محمـدحنفـي 

الصــومال

حفظ القرآن الكريم كامالً بالقراءات العشر

المركز الثالث

عبدهللا  النهاريصادق 

اليمــن

حفظ القرآن الكريم كامالً بالقراءات العشر

ح�سل على 97.33% المكافاأة = 20 اآالف دينار

ح�سل على 97.00% المكافاأة = 15 اآالف دينار

ح�سل على 96.16% المكافاأة = 12 اآالف دينار
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التالوة

والترتيل

  ٣٧
م�شارك

 اإجمالي مكافاآت الفائزين في هذا الفرع
 15000 ) حم�شة ع�شر األف دينار كويتي( 

الفرع الثالث
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عبد الرزاق امحد حممد: االسم 

اثيوبيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

بوالكيحذيفه : االسم 

موريشيوس: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

سالميكومانديم: االسم 

كوسوفا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

زاريبوفعثمان : االسم 

قريغيزستان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

هيصامصاحل الدين : االسم 

اجلزائر: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

دستجرديالسيد سيد محيد رضا مقدسي : االسم 

إيران: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

وهابو عبد الباقي: االسم 

بنني: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

نورشيعبداهلل فهمي بن : االسم 

ماليزيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

حممد عثمان رمضان: االسم 

تنزانيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

اخللطيأسامه : االسم 

املغرب: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

القنوبيطالب بن سعيد بن ناصر : االسم 

سلطنة عمان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

لطيفوفيتشانصار : االسم 

صربيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

حممد زادهروسالننصريوف : االسم 

اذربيجان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

عزيز اهلل خان: االسم 

باكستان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

عبد اهلل حممد ابو بكر جالو: االسم 

سرياليون: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

عبد اهلل امحد عبد العزيز حسن: االسم 

الكويت: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 
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أسامه أيوب إسحاق: االسم 

جنوب افريقيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

حممد شهيد امحد امساعيل: االسم 

الفلبني: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

عبد الرمحن عبد القادر عوض: االسم 

لبنان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

مبايبشريو : االسم 

السنغال: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

حممودوفظفر زائر : االسم 

اوزبكستان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

عبد اهلل فاني: االسم 

ساحل العاج: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

ميتوسنياوانغحممد فكري بن حاج اوانغحاج : االسم 

بروناي دار السالم: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

اجنايعبد اهلل : االسم 

غامبيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

اربن اميني: االسم 

مقدونيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

اوزدمريبيت اهلل : االسم 

تركيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

اية اهلل ظريفي: االسم 

روسيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

أنوى عبداهلل علي: االسم 

تايالند: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

امحد جالل عبد اهلل حييى: االسم 

األردن: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

جالو حممود: االسم 

غينيا كوناكري: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

باوبكغانوفبكتور : االسم 

كازاخستان: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

سليمانجاغوي: االسم 

اوغندا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

يوسف قاضي: االسم 

هولندا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 

رشيدامساديقدر : االسم 

اندونيسيا: الدولة 
التالوة والرتتيل: الفرع 
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الفائزون

المركز الثاني

رشيـد اسمـاديقـدر 

اندونيسـيا

التــالوة والتـرتيـل

المركز الرابع

سيد مقدسيالسيد 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

التــالوة والتـرتيـل

المركز الثالث

محمد فكري اوانغحاج 

برونــاي دار السالم 

التــالوة والتـرتيـل

المركز الخامس

عبد هللا عليأنـوي 

مملكــة تايـالنــد

التــالوة والتـرتيـل

ح�سل على 95% المكافاأة = 4 اآالف دينار

ح�سل على 93.5% المكافاأة = 2 اآالف دينار

ح�سل على 94% المكافاأة = 3 اآالف دينار

ح�سل على 92% المكافاأة = 1 اآالف دينار

المركز األول

نور شيعبدهللا بن 

مـاليـزيـا

التــالوة والتـرتيـل

ح�سل على 96% المكافاأة = 5 اآالف دينار
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حفظ
القرآن الكريم
مع التجويد

)صغار الحفاظ (

  1٣
م�شارك

 اإجمالي مكافاآت الفائزين في هذا الفرع
 15000 ) حم�شة ع�شر األف دينار كويتي( 

الفرع الرابع
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عباس عبد اهلل روبله: االسم 

جيبوتي: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

حممد يوسف حمسن درويشي: االسم 

ايران: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

أمحدمراد حسن : االسم 

اثيوبيا: الدولة 
حفظ القرآن الكريم : الفرع 

عبد الكريم حسنموغابي: االسم 

رواندا: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

عيسى عبد اهلل ادم: االسم 

الكامريون:الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

حممد عبد الكريم: االسم 

افريقيا الوسطى:الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

الشيخ سيد امحد باب: االسم 

موريتانيا: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

ملك مبشر اهلي: االسم 

اهلند: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

ابو بكر هنو مطر عبد الكريم: االسم 

السودان: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

ريان صائب حممد صيداوي: االسم 

االردن: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

حممد سديس رشيد اهلل: االسم 

باكستان: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

مصعب حممد اسحاق شيخ: االسم 

كينيا: الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 

ادمسانو: االسم 

غينيا كوناكري:الدولة 
صغار احلفاظ: الفرع 
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83 المركز األول

ادم ســـانو

غينيـــا

صــغـار الحفــاظ

المركز الثاني

الكريمعبد بكر هنو أبو 

الســودان

صــغـار الحفــاظ

المركز الرابع

رشيد هللاسديس محمد 

باكســــتان

صغــار الحــفاظ

المركز الثالث

عبد هللا آدمعيسى 

الكـاميـرون

صغــار الحــفاظ

المركز الخامس

صيداويصائب ريان 

األردن

صغــار الحــفاظ

الفائزون

ح�سل على 98.6% المكافاأة = 5 اآالف دينار

ح�سل على 96.8% المكافاأة = 4 اآالف دينار

ح�سل على 98.3% المكافاأة = 5 اآالف دينار

ح�سل على 96.0% المكافاأة = 4 اآالف دينار

ح�سل على 99.1% المكافاأة = 7 اآالف دينار
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جائزة أفضل
مشروع تقني

لخدمة
القرآن الكريم

  16
م�شارك

 اإجمالي مكافاآت الفائزين في هذا الفرع
 8000 ) ثماني اآالف دينار كويتي( 

الفرع الخام�س
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الفائزون

ختمة مؤسسة 
اليـن ويـف 

دولـة الكـويـت 

أفضل مشروع تقني

ح�سل على 4 اآالف دينار

المرصــد الدولــي
للمعلومــات القرآنيـة  

المملكة العربية السعودية 

أفضل موقع إلكتروني 

ح�سل على 4 اآالف دينار
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ا�شم الجهات الداخلية الم�شاركة في جائزة الكويت الدولية

ا�شم الجهةم
قطاع �سوؤون القراآن الكريم والدرا�سات االإ�سالمية      الكويت1
الهيئة العامة لطباعة ون�سر القراآن الكريم وال�سنة النبوية وعلومهما2
جمعية الرا�سخون في العلم الخيرية 3
لمركز الوقفي الأجيال القراآن الكريم4
جمعية النجاة الخيرية )ورتل(5
مبرة المتميزين لخدمة القراآن الكريم6
جمعية اآيات الخيرية 7
جمعية المنابر القراآنية8
الجمعية الخيرية الكويتية )حفاظ(9

الهيئة العامة لمكافحة الف�ساد )نزاهة(10
قطاع الم�ساجد11
لجنة مراجعة الم�ساحف12
لجنة مراجعة الم�سحف13

ثانيًا : المعرض

المشاركون في المعرض

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

البلدا�شم الجهةم
ال�سعوديةالهيئة العالمية للكتاب وال�سنة1
�سلطنة عمان وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية2
قطروزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية3
االأردنجمعية المحافظة على القراآن الكريم4
اأندوني�سياالمركز العثماني لتعليم القراآن5
ماليزياموؤ�س�سة ر�ستو - ن�سر القراآن6
تايالندجمعية حفاظ القراآن الكريم7
م�سرالجمعية الخيرية لتحفيظ القراآن الكريم8
فل�سطينوزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية9

المغربجمعية الحافظ اأبي �سعيب الدكالي10
الجزائرجمعية البيان لتحفيظ القراآن الكريم11
ليبياالمركز الليبي ل�سوؤون القراآن الكريم12
اأمريكاجمعية اأبي بكر ال�سديق االإ�سالمي13
رو�سيامركز تحفيظ القراآن بالجامعة االإ�سالمية14
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1- �شالة الجمعة في الم�شجد الكبير :

قامت لجنة البرامج واالأن�سطة في جائزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم وتجويد تالوته على اإعداد 
وتنفيذ عدة رحالت علمية وترفيهية للمت�سابقين بالجائزة من دول العالم االإ�سالمي لالطالع على المعالم 
ال�سياحية والتراثية بدولة الكويت؛ لمعرفة جوانب التميز الثقافي واالجتماعي لدولة الكويت وما ت�سهده من 
تطور وتقدم على كافة االأ�سعدة ، وقد نالت هذه الزيارات والرحالت اإعجاب وا�ستح�سان ال�سيوف والمت�سابقين 

ومن بين هذه الرحالت:   

دعت لجنة البرامج واالأن�سطة بجائزة الكويت الدولية لحفظ القراآن الكريم وقراءته وتجويد تالوته جميع ال�سيوف من مت�سابقين وروؤ�ساء 
اإ�سالمية في �سماء الكويت فاأثنوا على دور الكويت  اإلى �سالة الجمعة بم�سجد الدولة الكبير باعتباره معلما ح�ساريا ومنارة  وفود ولجان عاملة 

الرائد وعنايتها بالم�ساجد واإعمارها لبيوت اهلل عزوجل . 

ثالثًا :  البرامج واألنشطة 
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2- زيارة اأبراج الكويت 
واالأن�سطة  البرامج  لجنة  دعت  كما 
من  ال�سيوف  جميع  الكويت  بجائزة 
عاملة  ولجان  وفود  وروؤ�ساء  مت�سابقين 
جانب  لروؤية  الكويت؛  اأبراج  زيارة  اإلى 
بدولة  والمعماري  الهند�سي  التطور  من 

الكويت . 
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٣- كيدزانيا
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اإلى  رحلة  تنظيم  تم 
جميع  لها  ُدعي  العثمان  بيت 
الكويت  جائزة  في  الم�ساركين 
الدولية وقد تم االطالع على ما 
اأعمال  من  البيت  هذا  به  يزخر 
ومن تراث، يعك�ص تم�سك ال�سعب 

الكويتي بقيمه الح�سارية.

4- زيارة بيت العثمان
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4- البوم الها�شمي

98
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٥- نادي العلمي
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وقد نظمت لجنة البرامج واالأن�سطة على هام�ص فعاليات جائزة الكويت الدولية 
تثقيفية  ودورات  علمية  ور�ساً  وتالوته  وتجويد  وقراءاته  الكريم  القراآن  لحفظ 
للجمهور ولجميع الراغبين والمهتمين قدمها قراء مهرة وم�سايخ اأفا�سل، لتخدم 

هذه الدورات الهدف االأ�سمى للجائزة وتت�سل ب�سياقها العلمي العام .  

 رابعًا : الدورات و الورش العلمية :

الور�س العلمية
ال�شيخ / اإيهاب فكري 
جمهورية م�شر العربية

�شرح كتاب التبيان في اأدب القراآن
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الور�س الثقافية
ال�شيخ / عبد اهلل �شالح �شنعان

المملكة العربية ال�شعودية
مهارات الحفظ والمراجعة
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الور�س الثقافية
د. محـمـــد حــــوا

الجمهورية التركية
الذكاءات المتعددة 

في الحفظ والمراجعة
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الور�س الثقافية

الور�س الثقافية

د. ابت�شام بنت بدر الجابري
المملكة العربية ال�شعودية

تهذيب هوى النف�س )في �شوء درا�شة قراآنية(

د. فاطمة بنت �شالح الجارد
المملكة العربية ال�شعودية

العي�س مع القراآن باالأفراح واالأحزان
وتطبيق �شورة الفاتحة في حياتنا
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المؤتمر الصحفي
إلعالن النتائج



105

حفل الختام

وح�شور ر�شمي و�شعبي كبير يتقدمهم الوزراء وال�شفراء 
والعلماء االأفا�شل وممثلي الدول الم�شاركة
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جـــاء الحفـــل الختامـــي للجائـــزة منا�ســـبة وطنيـــة بامتيـــاز ليكـــون حفـــاًل تكريميـــاً مـــن الطـــراز النـــادر اأُعـــد لـــه كمـــا ينبغـــي وبذل 
فيه كل ممكن فكان بحق م�سك الختام.

الرعاية ال�شامية : 
وبرعايـــة �ســـامية واهتمـــام كبيـــر وبـــذل بـــال حـــدود حظيـــت بـــه جائـــزة الكويـــت الدوليـــة مـــن لـــدن ح�ســـرة �ساحـــب ال�ســـمو 

اأميـــر البـــالد ال�ســـيخ �شبـــاح االأحمـــد الجابـــر ال�شبـــاح حفظـــه اهلل ورعـــاه .

ومـــن �ســـمو ولـــي العهـــد ال�ســـيخ نـــواف االأحمـــد الجابـــر ال�سبـــاح -حفظـــه اهلل وطـــوال م�ســـيرة الجائـــزة اإلـــى اأن اأ�سبحـــت 
عمال ملمو�سا و�سموه يكلوؤها برعايته واهتمامه وكان ح�سور �سموه للحفل الختامي تعبيًرا عن مدى العناية البالغة 

التي يوليها �سموه لخدمة كتاب اهلل تعالى  وتقدير وتكريم اأهله .
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الح�شور : 
بيـــان  ق�ســـر  م�ســـرح  جنبـــات  اكتظـــت  وقـــد 

فـــي  كان   عظيـــم  وجمـــع  كثيـــف  بح�ســـور  العامـــر 
: مقدمتهـــم 

ح�ســـرة �ساحـــب ال�ســـمو اأميـــر البـــالد المفدى

ال�ســـيخ �شبـــاح االأحمـــد الجابـــر ال�شبـــاح حفظـــه اهلل 
ورعاه.

 / ال�سيــــــخ  باالإنابـــــــة  الـــــــوزراء  مجلــــــ�ص  رئي�ـــص  و�ســـمو 
نا�شـــر �شبـــاح االأحمـــد الجابـــر ال�شبـــاح حفظـــه اهلل .

ووزيـــر  االإ�ســـالمية  وال�ســـوؤون  االأوقـــاف  وزيـــر  ومعالـــي 
الدولـــة ل�ســـوؤون البلديـــة  .

الـــوزراء  ومعالـــي  ال�ســـيوخ  المعالـــي  اأ�سحـــاب  مـــن  وجمـــع 
وال�ســـفراء وجمـــع غفيـــر مـــن الح�ســـور النوعـــي اذ زان بهـــم حفـــل 
تكريـــم الفائزيـــن فـــي جائـــزة الكويـــت الدوليـــة لحفـــظ القـــراآن 

الكريـــم وقراءتـــه وتجويـــد تالوتـــه. 

فـــكان حفـــال تكريميـــا بـــكل المعانـــي ومنا�ســـبة وطنيـــة رائعـــة 
تعبر بجالء عن مدى التقدير والتعظيم الذي يحظى به كتاب 

اهلل تعالى واأهله في نفو�ص اأهل الكويت حكومة و�سعبا.



108

افتتاح الحفل: 
وقـــد ا�ســـتهل الحفـــل بالن�ســـيد الوطنـــي اإحتفـــاًء بح�ســـور ح�ســـــــــــرة �ساحــــــــــب 
ال�ســـمـــــــــو اأمــيـــر الــبــــــالد المفــــدى ال�سيخ �شباح االأحمد الجابر ال�شباح 
حفظـــه اهلل ورعـــاه، وافتتـــح باآيـــات مـــن الذكـــر الحكيـــم عطر بها م�ســـامع الح�سور  .

ـــة  ـــر الدول ـــالمية ووزي ـــوؤون االإ�ش ـــاف وال�ش ـــر االأوق ـــي وزي ـــة معال كلم
ل�شـــوؤون البلديـــة

باأ�ســـلوب ف�سيـــح وتعبيـــر بليـــغ قـــدم معالـــي وزيـــر العـــدل  ووزيـــر االأوقـــاف 
وال�ســـوؤون االإ�ســـالمية الم�ست�ســـار د.فهد محمد العفا�ســـي  كلمته التي ا�ســـتهلها 
بحمـــد اهلل والثنـــاء عليـــه وال�ســـالة وال�ســـالم علـــى ر�ســـوله الكريـــم عليـــه اأف�ســـل 
ال�سالة واأتم الت�سليم. و�سكر معاليه �سمو االأمير على رعايته الكريمة ودعمه 
غير المحدود وح�سوره الم�سرف لحفل الختام ت�سريفا وتكريما لهذا المقام 
. وعبـــر قائـــال : �ســـيخلد التاريـــخ بيـــد الوفـــاء ومـــداد الفخـــر والثنـــاء فـــي �سفحـــة 
مـــن �سفحـــات عهدكـــم الميمـــون اإقامـــة هـــذه الجائـــزة التـــي لــــمثلها يتناف�ـــص 

المتناف�ســـون .

الكريـــم  القـــراآن  لحفـــظ  الدوليـــة  الكويـــت  جائـــزة  اإن  قائـــال   واأردف 



109

وقراءتـــه وتجويـــد تالوتـــه هـــي بذرة مباركة غر�ســـتها يدكـــم الكريمة وقد 
غـــدت كـــزرع اأخـــرج �ســـطئه فـــاآزره فا�ســـتغلظ فا�ســـتوى علـــى �ســـوقه.

كمـــا تحـــدث معاليـــه عـــن ف�ســـل القـــراآن الكريـــم واالأجـــر الكبيـــر 
المترتـــب علـــى خدمتـــه ون�ســـره . وحـــول االإعـــداد لهـــذه الجائـــزة قـــال اإنـــه 
ح�ســـاد �ســـنة كاملـــة .. عقـــول مدبـــرة واأيـــد عاملـــة فمـــا بـــرح اأع�ســـاء اللجنـــة 
العليا والتنفيذية ي�سهرون الليالي في عمل متوا�سل موؤملين اأن ي�سرق 
ال�سبـــح فتطلـــع �سم�ـــص هـــذه الجائـــزة  كمـــا اأ�ســـاد بالعلمـــاء االأفا�ســـل الذين 
�ســـاركوا فـــي اإثـــراء الجائـــزة وقـــدم ال�ســـكر للجـــان الم�ســـرفة علـــى تحكيـــم 

الجائـــزة وتقويمهـــا .

وا�ســـت�سيف  العلمـــاء  كبـــار  لتحكيمهـــا  ا�سطفـــى  جائـــزة  وقـــال 
لتقويمها اأ�سهر اأهل االإقراء وجل�ص بين اأيديهم �سفراء الدول ال�سقيقة 
ومهـــرة البـــالد ال�سديقـــة  وفـــي الختـــام ذكـــر معاليـــه الم�ســـاركين فـــي هـــذه 
الجائـــزة مـــن حفظـــة كتـــاب اهلل بمكانتهـــم ال�ســـامية و�ســـرف ال�ســـبق الـــذي 
حـــازوه فاأ�سبحـــوا قـــدوة ومثـــاال يحتـــذى  .. ممـــا ي�ســـع عليهـــم م�ســـوؤولية 
عظيمة ويحملهم اأمانة ج�ســـيمة فالقراآن الكريم نور ي�سئ وكتاب يتلى 
ود�ســـتور يتبع يربي  اأجياال تتحلى ب�ســـماحة االإ�ســـالم وتتجمل بو�ســـطيته 

ال�ســـرائع واالأحـــكام .
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لجنة القتراح الرسوم الصحية على الزائرين 

ــر الـــصـــحـــة الــشــيــخ  ــ ــ ــدر وزيـ ــ ــ كــــونــــا - أصـ
الـــدكـــتـــور بــاســل الـــصـــبـــاح، قـــــرارا بتشكيل 
للقانون  التنفيذية،  الالئحة  القتراح  لجنة 
رقـــم 15 لــســنــة 2019 بــشــأن تــعــديــل أحــكــام 
قـــانـــون الـــتـــأمـــن الــصــحــي عــلــى األجـــانـــب، 

وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أمس، أن 
الثانية من  القرار يأتي تنفيذا للمادة  هذا 

القانون آنف الذكر.
ــانـــون يـــهـــدف إلــى  ــقـ وأشـــــــارت إلــــى أن الـ
وجـــــود تـــأمـــن صـــحـــي، أو ضـــمـــان صحي 
موقتة  بصفة  للكويت،  القادمن  لألجانب 

ــارة، بــحــيــث يــغــطــي فــتــرة  ــ ــزيـ ــ أو لـــغـــرض الـ
وجودهم في البالد.

ــــق فـــي جلسته  ــة وافـ ــ ــان مــجــلــس األمـ ــ وكـ
قانون  تعديل  املــاضــي، على  مـــارس  مطلع 
الــتــأمــن الــصــحــي لــألجــانــب فــي مــداولــتــيــه 

وأحاله إلى الحكومة.

ملتقى »املستشفيات العربية« األربعاء
يبحث الرعاية الصحية والحوكمة

الـــصـــحـــة  وزارة  ــلــــنــــت  أعــ  - كــــونــــا 
ــنـــوي الــــــ21  اســـتـــضـــافـــة املــلــتــقــى الـــسـ
التـــحـــاد املــســتــشــفــيــات الــعــربــيــة بعد 
غد، تحت شعار )التحول في الرعاية 
الصحية العربية من خالل الحوكمة 
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ ــة واإلنـ لــ ــاء ــســ ــدة.. املــ ــ ــيـ ــ ــرشـ الـــ

الفعالة(.
وأفــــــادت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان أمـــس، 
إلــى إعــالن أهــداف  أن امللتقى يسعى 
الكويت املتعلقة بالحوكمة واملساءلة 
واإلنــتــاجــيــة الــفــعــالــة فـــي ظـــل تــطــور 
خـــدمـــات الــرعــايــة الــصــحــيــة الــعــربــيــة 
بصورة عامة والكويتية والخليجية 

على وجه الخصوص.
املـــلـــتـــقـــى  أن  ــان  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال وأوضــــــــــــــح 
سيعقد برعاية وزير الصحة الشيخ 
الـــدكـــتـــور بـــاســـل الـــصـــبـــاح، ويــســتــمــر 
املستشفيات  اتــحــاد  وينظمه  يومن 
العربية، ويشهد تكريم بعض وزراء 
صحية  وشخصيات  الــعــرب  الصحة 
وزارة  مع  بالتعاون  مرموقة،  عربية 
الصحة واتحاد شركات املستشفيات 
ــكــــويــــت، وبـــالـــشـــراكـــة  األهـــلـــيـــة فــــي الــ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع مـــؤســـســـة حــمــد 
الطبية ويحصل املشاركون فيه على 

.CME شهادة

ــر أن املــؤتــمــر ســيــشــهــد كــذلــك  ــ وذكـ
تـــــوزيـــــع جـــــوائـــــز االتــــــحــــــاد )الــــتــــابــــع 
 2019 لــعــام  العربية(  الـــدول  لجامعة 
الــــتــــي ســـتـــمـــنـــح هـــــــذا الـــــعـــــام لــــوزيــــر 
ــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور بـــاســـل  ــة الــــشــ الــــصــــحــ
القطرية  الــصــحــة  ــرة  ــ الــصــبــاح، ووزيـ
ــر  ــ ــنـــان الـــــكـــــواري، ووزيـ الــــدكــــتــــورة حـ
الصحة األردني الدكتور غازي الزبن، 
ــر الــصــحــة الــلــبــنــانــي الــدكــتــور  ــ ووزيــ
إلــى شخصيات  جميل جبق، إضافة 
مــرمــوقــة أعطت  ومــؤســســات صحية 
الــقــطــاع الــصــحــي الــكــثــيــر مــن الــتــقــدم 

والتطور واإلنجازات.
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األمير حضر ختام جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم بدورتها العاشرة

رعاية سامية لحفظة الذكر الحكيم

كونا - رعى سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بحضوره، 
صباح أمــس، حفل ختام جائزة 
الــكــويــت الــدولــيــة لــحــفــظ الــقــرآن 
اته وتجويد تالوته  الكريم وقراء
بــدورتــهــا الــعــاشــرة، وذلــــك على 

مسرح قصر بيان.
ووصــــل صــاحــب الــســمــو إلــى 
مــــكــــان الــــحــــفــــل حــــيــــث اســتــقــبــل 
بكل حــفــاوة وتــرحــيــب مــن وزيــر 
األوقــــــاف والــــشــــؤون اإلســالمــيــة 
وزير الدولة لشؤون البلدية فهد 
الشعلة وأعضاء لجنة املسابقة.

وألــــــــــقــــــــــى وزيــــــــــــــــر األوقــــــــــــــــاف 
والــــــــشــــــــؤون اإلســـــالمـــــيـــــة وزيــــــر 
ــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة كلمة  ــدولــ الــ
بــهــذه املــنــاســبــة، تــقــدم فــيــهــا من 
صــــاحــــب الـــســـمـــو أمــــيــــر الــــبــــالد، 
عن  ونيابة  نفسه  عن  باألصالة 
األوقـــــــاف  وزارة  فــــي  الـــعـــامـــلـــن 
ــة كـــافـــة  ــ ــيــ ــ ــــالمــ والــــــــشــــــــؤون اإلســ
»بوافر الشكر وعاطر الثناء على 
تــفــضــلــكــم بــالــحــضــور والــرعــايــة 
الكويت  جــائــزة  لحفل  الــســامــيــة 
ــقــــرآن الــكــريــم  الـــدولـــيـــة لــحــفــظ الــ
ــه وتــجــويــد تـــالوتـــه في  اتــ ــراء وقــ
يأتي  والـــذي  العاشرة  نسختها 
حرصا من سموكم على العناية 
واالهتمام بالقرآن الكريم وإكرام 

أهله وتشجيع حفظته«.
كــــــمــــــا أعــــــــــــــرب عـــــــــن تــــشــــرفــــه 
»املــــشــــاركــــن فــي  ـــ بـــالـــتـــرحـــيـــب بــ
الجائزة من املشايخ والحافظن 
على أرض الكويت الطيبة، وفي 
مــنــاســبــة مـــن أطـــهـــر املــنــاســبــات 
ــتـــوق الـــقـــلـــب إلــيــهــا  وأزكـــــاهـــــا، يـ
ــا،  ــ ــــورهــ ــــضــ ــد حــ ــ ــنــ ــ ــع عــ ــ ــشــ ــ ــخــ ــ ويــ
مـــنـــاســـبـــة تــحــيــط بـــهـــا املــالئــكــة 
يــشــهــدون ويــبــلــغــون رب الــعــزة، 
ــــاال ظـــلـــوا يــذكــرونــك  أن ثــمــة رجـ
ويــتــســابــقــون فـــي حــفــظ كــتــابــك، 

ويــــتــــنــــافــــســــون فــــيــــه يـــبـــتـــغـــون 
مــــرضــــاتــــك ويــــــرجــــــون رحـــمـــتـــك 

ويخافون عذابك«.
بـــهـــذا  ــــت  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ »ال إن  وقــــــــــال 
ــــرس الــــــــذي تـــغـــرســـونـــه كــل  ــغـ ــ الـ
عـــــام، حــتــى بــلــغ عـــامـــه الــعــاشــر 
ــم  ــيــ ــظــ ــم وعــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ وتـــــــحـــــــت رعــ
عـــنـــايـــتـــكـــم وشـــــهـــــودكـــــم لــحــفــل 
في  تاجا  الكويت  غــدت  ختامه، 
املــســابــقــات، ودرة في  مــنــظــومــة 
عــقــد الــجــوائــز وشـــجـــرة تــطــاول 
ــاء، أصـــلـــهـــا ثــابــت  ــمــ عــــنــــان الــــســ
ــي الــــســــمــــاء، تــعــنــى  ــ ــا فـ ــهــ ــرعــ وفــ
ــرآن، حــفــظــة وقـــارئـــن  ــقــ بـــأهـــل الــ
كل  أكلها  تؤتي  ولــدانــا وشيبا، 
الله  عــام عاما بعد عــام، بفضل 
وكـــرمـــه، ثــم بــمــا يــولــيــه سموكم 

مــــن الـــعـــنـــايـــة واالهــــتــــمــــام بــهــا، 
وحــرصــكــم الــبــالــغ عــلــى حضور 
عــام، فشكر  الختامي كل  الحفل 
ــك فــي  ــ ــلــــه ســعــيــكــم وجــــعــــل ذلــ الــ
صحيفة حسناتكم، ورفع قدركم 
الــداريــن، وحفظكم بحفظكم  في 

للقرآن ورعاية أهله«.
ــــاف الــشــعــلــة »انــقــضــت  وأضـ
عشر دورات من هذه الجائزة، 
وهــــــــي تـــــــــــزداد تــــألــــقــــا وبــــهــــاء 
وزيــــــــــــــادة ونــــــمــــــاء فــــــي إقــــبــــال 
ــن فــئــات  املــــشــــاركــــن عــلــيــهــا مــ
مختلفة ودول متعددة وأعمار 
زيــادة  شهدنا  حتى  متباينة، 
مــلــحــوظــة فـــي عــــدد املــتــقــدمــن 
لــهــذه املسابقة فــي هــذا الــعــام، 
وشـــهـــدنـــا تـــنـــافـــســـا قــــويــــا فــي 

الحفظ واإلتقان على ثرى هذه 
الـــبـــالد املــبــاركــة حــفــظــهــا الــلــه، 
وزادها أمنا وأمانا واطمئنانا 
ورخــاء، هذه البالد التي عرف 
أهــلــهــا مــنــذ الـــقـــدم بــاالعــتــنــاء 
بـــحـــفـــظ الــــــقــــــرآن ومــــدارســــتــــه 
حتى أصبح القرآن بوسطيته 
واعــتــدالــه مــكــونــا أســاســيــا من 
مـــكـــونـــات الـــهـــويـــة الــكــويــتــيــة، 
املــتــأصــلــة بــمــعــانــي الــوســطــيــة 
ــــدت الــســمــاحــة  ــــدال، وغـ ــتـ ــ واالعـ
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة وقــــــبــــــول اآلخــــــر 
والتعايش بسالم وأمن طابعا 

عاما وقاسما مشتركا«.
وأشــار إلــى أن الـــوزارة قامت 
ــيـــل إنـــــجـــــاح الــــجــــائــــزة  ــبـ فـــــي سـ
متكامل  تــصــور  بــوضــع  القيمة 
إلقــامــة املــســابــقــة، وكــونــت فرقا 
ــلــــوب  ولــــجــــانــــا ووضــــعــــت األســ
ــل فــــي كــيــفــيــة تــحــكــيــمــهــا  ــثــ األمــ
ــيـــار مـــجـــمـــوعـــة مــــن أهـــل  ــتـ بـــاخـ
الــعــلــم واالخــتــصــاص والــخــبــرة 
فـــي الـــقـــرآن وحــفــظــه وتــجــويــده 
من شتى أقطار العالم وبوضع 
منهج للتحكيم يتميز باإلتقان 
والتحسن والدقة واملوضوعية 
ــزة بـــهـــذه  ــائــ ــجــ ــتـــى تــــخــــرج الــ حـ

الصورة الالئقة.
وختم الشعة كلمته »بالشكر 
ــدر ملــقــام  ــقــ ــل والــــثــــنــــاء املــ ــزيـ ــجـ الـ
أمير  السمو  صاحب  حضرتكم 
الـــبـــالد الــشــيــخ صـــبـــاح األحــمــد 
الحانية،  األبــويــة  عنايتكم  على 
ــالــــغ بـــجـــائـــزة  ــبــ واهـــتـــمـــامـــكـــم الــ
الـــكـــويـــت الـــدولـــيـــة، كــمــا أتــوجــه 
العهد  لولي  واالمتنان  بالشكر 
األمــــــــــن ســــمــــو الــــشــــيــــخ نــــــواف 
األحمد والشكر املوصول لسمو 
ــوزراء الشيخ  ــ رئــيــس مــجــلــس الــ
جــابــر املـــبـــارك الــحــمــد الــصــبــاح 

حفظه الله«.
صاحب السمو مصافحًا أحد صغار الحفظة

سمو األمير مستمعًا لشرح عن هدية قّدمت لسموه

... ومسلمًا أحد املكرمني شهادته

سمو األمير والشعلة أثناء تتويج الفائزين

سمو األمير والشعلة وعمادي مع املتّوجني بجوائز املسابقةصاحب السمو والغانم ومحمد يوسف وكبار الشيوخ في الحفل

الشعلة: الرعاية 
السامية تأتي حرصًا 

من سموكم على 
العناية بالقرآن الكريم 
وإكرام أهله وتشجيع 

حفظته

- التسابق في حفظ 
كتاب الله أطهر 

املناسبات وأزكاها 
يتوق القلب إليها 

ويخشع عند حضورها

- الكويت غدت تاجًا 
في منظومة املسابقات 

ودرة في عقد الجوائز 
وشجرة تطاول عنان 

السماء

- هذه البالد املباركة 
عرف أهلها منذ القدم 

باالعتناء بحفظ القرآن 
ومدارسته

- القرآن مكون أساسي 
للهوية الكويتية 
املتأصلة بمعاني 

الوسطية وقبول اآلخر 
والتعايش بسالم وأمن 

من الحفل

- شهد الحفل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم، 
ورئيس البرملان بمملكة ماليزيا الداتو محمد يوسف، 

ورئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة 
التمييز رئيس املحكمة الدستورية املستشار يوسف 

املطاوعة، ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الدفاع 
الشيخ ناصر الصباح، وكبار الشيوخ ومسؤولو الدولة.
- بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تالوة آيات من الذكر 

الحكيم. 
- تم عرض فيلم بعنوان »عشر سنوات من النجاح« 

تضمن تقريرا عن الجائزة.
- تفضل صاحب السمو أمير البالد بتكريم لجان 

التحكيم وتقديم الجوائز للفائزين والجهات الفائزة 
باملسابقة.

- تم تقديم هدية تذكارية إلى سمو األمير بهذه 
املناسبة.

- غادر صاحب السمو مكان الحفل بمثل ما استقبل به 
من حفاوة وتقدير.

»أكبر مسابقة أهلية للقرآن في الكويت«

تكريم 168 حافظًا في »مسابقة الخرافي لحفظ القرآن«
ــوم  ــ ــرحـ ــ ــفــــت مـــســـابـــقـــة املـ ــتــ احــ
في  الخرافي  عبداملحسن  محمد 
نــســخــتــهــا الــثــانــيــة والــعــشــريــن، 
بــكــوكــبــة مـــن حــفــظــة كـــتـــاب الــلــه 
الذين تنافسوا للفوز بجوائزها، 
في  حافظًا   168 تكريم  تــم  حيث 
ــائــــزة الــتــي  مــخــتــلــف فــــئــــات الــــجــ
مــتــســابــق،   3700 فــيــهــا  تـــنـــافـــس 
مـــن 48 جــنــســيــة لــفــئــات الــبــراعــم 
والـــنـــاشـــئـــة والـــشـــبـــاب والـــرجـــال 

للمواطنن واملقيمن.
وفــــي الـــحـــفـــل، الـــــذي أقـــيـــم في 
ــيـــة  ــالـــشـــامـ ديـــــــــــوان الـــــخـــــرافـــــي بـ
ــارك  ــ ــ بـ أمـــــــــــس،  ــن  ــ ــ مـ أول  ــاء  ــ ــســ ــ مــ
راعـــــي الــحــفــل حـــســـام الـــخـــرافـــي، 
لــلــفــائــزيــن وذويـــهـــم عــلــى املــكــانــة 
الـــــتـــــي وصــــــلــــــوا إلــــيــــهــــا بــحــفــظ 
ــذي هــو  ــ ــه الــ ــلـ ــتـــاب الـ ــات مــــن كـ ــ آيــ
أن  ممكن  وأقــــدس مسابقة  أكـــرم 
نشارك فيها. وأشار إلى أنه »من 
الجيل الثالث الذي يكمل مسيرة 
املــســابــقــة الـــتـــي انــطــلــقــت بــفــكــرة 
مــن جــاســم الــخــرافــي رحــمــه الله 
مــحــمــد عبداملحسن  بـــوالـــده  بـــرا 
ــى أن »هـــذه  الـــخـــرافـــي«، الفـــتـــًا إلــ
املـــســـابـــقـــة تـــعـــد أكــــبــــر مــســابــقــة 
أهلية للقرآن الكريم في الكويت، 
العام  املــشــاركــون هــذا  حيث بلغ 
3700 مشارك من جميع األعمار 
والـــجـــنـــســـيـــات الـــعـــربـــيـــة وغـــيـــر 
العربية من مواطنن ومقيمن«، 
مـــــوجـــــهـــــًا الـــــشـــــكـــــر لـــلـــمـــنـــظـــمـــن 
ــم  ــهـ ــيـ ــاعـ ــم ومـــسـ ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى جـ

وإخالصهم وأمانتهم في العمل، 
وخــــص بــالــشــكــر مــؤســســة بيت 
القرآن بالفحيحيل بقيادة ناصر 

حمود الدبوس.
اللجنة  أكــد رئيس  من جهته، 
ــة نــــاصــــر  ــقــ ــابــ ــمــــســ ــلــ املــــنــــظــــمــــة لــ

الــــدبــــوس أن »املــســابــقــة شــهــدت 
خالل األعوام السابقة العديد من 
فئات  لتشمل  القفزات وتوسعت 
أكثر من شرائح املجتمع«، الفتًا 
إلى أن »نسختها األولى انطلقت 
الــعــم  مــــن  ــادرة  ــبــ ــمــ بــ  1997 ــام  ــ عــ

جـــاســـم مــحــمــد الـــخـــرافـــي رئــيــس 
بالتعاون  األسبق،  األمة  مجلس 
ــيـــت الـــــقـــــرآن بــالــفــحــيــحــيــل  مــــع بـ
وبمشاركة العديد من املؤسسات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة 
إلنجاح هذه الفكرة التي وصلت 

لــنــســخــتــهــا الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
ونسعى لتستمر خالل السنوات 

املقبلة بإذن الله تعالى«.
وعـــن املــســابــقــة، قـــال الــدبــوس 
ــنــــســــاء عــلــى  ــلــــرجــــال والــ إنــــهــــا »لــ
الــنــحــو الــتــالــي فــئــة الــســن الــعــام 
(حفظ خمسة أجــزاء) للكويتين 
ــمــــن والــــنــــاطــــقــــن بــغــيــر  ــيــ ــقــ واملــ
الــعــربــيــة، وفــئــة الــشــبــاب (حــفــظ 
ثـــــــالثـــــــة أجــــــــــــــــــزاء) لـــلـــكـــويـــتـــيـــن 
واملــقــيــمــن، فــئــة الــنــاشــئــة (حفظ 
جزء واحد) للكويتين واملقيمن، 
ــفـــظ (الــــحــــزب  ــم حـ ــراعــ ــبــ ــة الــ ــئــ وفــ
الــــحــــزب (الـــتـــاســـع  الـــســـتـــون) أو 

والخمسون) للكويتين«.
ــرًا عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ وبـــــــــن أنـــــــــه »تـ
مراكز  ثالثة  فتح  تــم  املتسابقن 
لــلــتــســجــيــل فــيــهــا (الــفــحــيــحــيــل، 
الــفــروانــيــة، الــجــهــراء) بــاإلضــافــة 
لـــــلـــــتـــــســـــجـــــيـــــل عــــــــلــــــــى املــــــــوقــــــــع 
باملسابقة«.  الخاص  اإللكتروني 
وأشــار إلــى »تخصيص مركزين 
ــة لــلــتــســمــيــع  ــظــ ــافــ ــحــ فــــــي كــــــل مــ
أحدهما للذكور واآلخر للنساء«، 
مبينا أن »قوائم املشاركن الذين 
الــعــالــم عى  يــمــثــلــون معظم دول 
ــارات  ــ ــقــ ــ ــ اخـــــتـــــالف مـــواقـــعـــهـــا وال
املـــنـــتـــمـــيـــة إلــــيــــهــــا يــــبــــرهــــن عــلــى 
أكـــثـــر منها  ــة  ــيـ املــســابــقــة دولـ أن 

محلية«.
وشــــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي الــــــــجــــــــائــــــــزة 
متسابقون من جمعية املكفوفن 
ــر الـــكـــويـــت  ــ ــائـ ــ ــــشـ ــيــــة وبـ ــتــ الــــكــــويــ
ــتـــي لــلــمــعــاقــن  ــكـــويـ ــادي الـ ــ ــنــ ــ ــ وال

وجمعية الصم والبكم.

الخرافي مكرمًا أحد الفائزين بحضور ناصر الدبوس

)تصوير سعد هنداوي( الخرافي والدبوس خالل حفل التكريم  

| كتب ناصر المحيسن |

»اإلصالح« كّرمت املشاركني 
في جائزة الكويت لحفظ القرآن

| كتب ناصر المحيسن |

االجتماعي  اإلصـــالح  أقــامــت جمعية 
في  واملــشــاركــن  الفائزين  لتكريم   

ً
حفال

جـــائـــزة الــكــويــت الــكــبــرى لــحــفــظ الــقــرآن 
الكريم وتجويده لعام 2018، مساء أول 
من أمس في مقر الجمعية في الروضة.

وقــــال نــائــب رئــيــس املــجــلــس اإلداري 
ــرآن الـــكـــريـــم فــــي الــجــمــعــيــة  ــ ــقـ ــ ألمــــانــــة الـ
عبداللطيف الخنيني، إنه »تم تكريم 99 
املنافسة  وكــانــت  ومتسابقة،  ا 

ً
متسابق

ــرز الــنــجــاح  ــ شـــديـــدة فـــي مـــا بــيــنــهــم وأحـ
مجموعة منهم«، مشيرًا إلى أن »التكريم 
هو مكافأة تشجيعية لحفظة كتاب الله 

وتقديرا لجهودهم«.
ــن أعــظــم  ــ وأضــــــــاف الـــخـــنـــيـــنـــي إن »مــ
ــال الــــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــتـــقـــرب بــهــا  ــ ــمـ ــ األعـ
العبد إلى الله، هي حفظه للقرآن، كيف 

ال وهـــو كـــالم الــلــه، وأي كـــالم أعــظــم من 
كــــالم الـــلـــه، خــاصــة مـــع حــفــظــه ومــعــرفــة 
آيــاتــه، وأي عمل أشــرف  معانيه وتــدبــر 
من حفظ كتاب الله، وقد عمد الكثير من 

الصحابة الكرام لذلك«.
َمـــن يحفظه  وقــــال إن »الـــقـــرآن يـــرفـــُع 

حتى يبلغ منزلة املالئكة الكرام«.

املكّرمون في صورة تذكارية

الخنيني: القرآن يرفُع 
َمن يحفظه حتى يبلغ 

منزلة املالئكة 

الصحـــــــف
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