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افتتح المؤتمر الدولي »الحوار بين األديان« بحضور رئيسي الشيشان وداغستان ونخبة من علماء المسلمين والقساوسة ورجال الدين اليهودي

علييف: آذربيجان دولة علمانية حققت الحوار بين األديان  والتعايش السلمي بين أعراقها 
تفكك االحتاد السوفييتي السابق 
وما ح���دث فيها م���ن نزاعات 
وح���روب اهلي���ة واضطرابات 
اذربيج���ان هيأ اهلل لها  ولكن 
قيادة سياسية حكيمة وقيادة 
دينية رزينة استطاعت ان تعبر 
االزمات وحتقق االمن واالستقرار 
والتواف���ق االجتماعي والنمو 
واالزدهار � كم���ا نراها اليوم � 
متمنيا من اهلل العلي القدير ان 
يتم نعمته بعودة كراباخ بالطرق 

السلمية.
واردف الف���اح قائ���ا »ان 
احلديث عن شيخ االسام اهلل 
شكر باش���ا زاده حديث حتتار 
فيه العق���ول فهو بحر زاخر ال 
ساحل له على سطحه السكينة 
والطمأنينة وف���ي قاعة اللؤلؤ 
واملرجان وفي اطرافه املتنائية 
جمال يسحر، فللناظر والسابح 
والغواص متعة وفوائد ال حدود 

لها«.
واضاف قائا »لعل من اكثر 
القضايا املثارة عصريا وحديث 
العالم اجمع م���ن اعلى املنابر 
الدولية والتي شكلت لها املنظمات 
واملؤسسات والتحالفات، قضية 
التس���امح الدين���ي والعرق���ي 
وحتقيق التعايش السلمي ونبذ 
العنف والتعصب والتطرف، وكل 
الدول تنادي به وتتشدق به ولكن 
اذربيجان بقيادتها السياس���ية 
والدينية جس���دت هذه املعاني 
في عالم الواقع وقدمت منوذجا 
يقتدى ويحتذى به، وانا دائما 
اقول في احملافل الدولية ان من اراد 
ان يرى جتسيدا واقعيا للتعايش 
السلمي والتسامح فلينظر الى 

النموذج االذربيجاني«.
وتابع الفاح قائا »ان هذه 
املعاني اجلميلة التي نتكلم عنها 
لم ت���ات من فراغ ولكن بجهود 
مخلصة ودؤوبة من شيخ االسام 
اهلل شكر باشا زاده الذي عمل ليل 
نهار في االدارة الدينية لغرس 
هذه املبادئ ومحاربة أي فتنة 
تطل براسها على املجتمع، كل 
هذا بحكمة بالغة وراي س���ديد 

واجراء سليم«.
الفاح كلمته بالقول  وختم 
»هذه اخلصال الكرمية والشمائل 
الطيبة التي جتسدت في شيخ 
االسام هي التي حملتني ان اكتب 
عن هذه الشخصية الكرمية التي 
قدمت منوذجا حيا وواقعيا جّسد 
معاني االسام من التسامح الديني 
والتعايش الس���لمي والتوافق 
االجتماعي والعرقي، هذا النموذج 
حملني عل���ى كتابة املؤلف عن 
الش���يخ وترجمته لعدة لغات 
لتعم الفائدة في ديار املسلمني 
وغيره���م وان تتغذى االجيال 
على معانيه الكرمية وتنهل من 
نبعه الصافي، فهو على سبيل 
املثال � ال احلصر � عضو جلنة 
العاقات بني املذهبني الكاثوليكي 
واالرثوذكسي بناء على اقتراح 
من الكنيسة الكاثوليكية بروما 
واالرثوذكس���ية بروس���يا عام 
2006، وكان لفضيلت���ه فضل 
الس���بق مع بطريرك موس���كو 
وروسيا )الكس���ي الثاني( في 
اقتراح مجلس شورى االديان 
التابع لهيئة االمم املتحدة وقد 
اختير سماحته رئيسا ملجلس 
شورى قادة الدين االسامي بدول 
رابطة الدول املستقلة في املؤمتر 
الدولي الذي عقد في موسكو في 

شهر يونيو 2009«.

الف�اح: آذربيجان اس�تطاعت أن تعبر األزمات بعد تفكك االتحاد الس�وفييتي وتحق�ق األمن واالس�تقرار والتوافق االجتماعي
والعرقيات املهم���ة، ولهذا فإن 
احلوار ضرورة وهي أس���اس 
البناء والعمل في تلك املنطقة، 
مشيدا في هذا االطار بجهود شيخ 
االسام شكر اهلل باشا زاده على 
ما قدمه من جهد مخلص في هذا 

االطار«.

مصالحة مسيحية ـ إسالمية 

ومن جهته اكد رئيس منظمة 
الدين  املؤمتر االسامي د.اكمل 
احس���ان اوغلو ان احلوار هو 
ض���رورة حتمي���ة للتعاي���ش 
بني االديان الس���ماوية، مشددا 
عل���ى ان امامنا ف���وارق كثيرة 
وقسمات مشتركة منها االميان 
باهلل وبوجود اآلخرة واملسائل 

االخاقية«.
ودع���ا اوغلو ال���ى ضرورة 
ترتي���ب برنامج عم���ل حلوار 
حقيقي بني املسيحيني واملسلمني 
مثلما حدث في الس���تينات من 
حوار ومصاحلة بني املسيحيني 
واليهود حتت رعاية الڤاتيكان 
وعلينا ان نتحل���ى فيه بارادة 
سياس���ية ومصاحلة حقيقية 
ووقته���ا س���يتكلل احلوار بني 

احلضارات مبا نرجوه.

قيادة حكيمة

ومن جانبه قال وكيل وزارة 
االوقاف والش���ؤون االسامية 
د.ع���ادل الفاح »اس���محوا لي 
ان اش���ارك في هذه املناس���بة 
العزيزة الخي شكر باشا زاده 
في ذكرى مياده الستني وذكرى 
توليه مسؤولية القوقاز لثاثني 

عاما.
وتابع د.الفاح قائا »اسمحوا 
لي ان اعبر عن مشاعري جتاه 
هذه الشخصية الفذة وان اعبر 
عن ارائي لشخصية عرفتها عن 
قرب ط���وال 16 عاما من خال 
املؤمترات والندوات واحملاضرات 
العامة  واحلوارات واجللسات 
واخلاص���ة، تعرفت على كنوز 
من هذه الشخصية املعطاءة التي 
جاءت في وقت االمة واملجتمع 
االذربيجان���ي بأم���س احلاجة 

اليها«.
واضاف الف���اح قائا: كلنا 
يعرف ما ح���دث للمنطقة بعد 

وتابع موجها كامه لعلماء 
املسلمني احلضور قائا »فأنتم 
تقدمون االسام كدين للتسامح 
واحلرية واحلضارة وكما قال 
الرئي���س الروس���ي دميت���ري 
مدڤيديڤ ان هناك 40 مؤسسة 
اسامية في روسيا تنتهج نهجا 
بناء وحتقق احلوار مع املؤسسات 
املسيحية االخرى، وفي بادنا 
الدول  ل���كل  فالظروف مائمة 
والشعوب للتعايش واحلوار، 
حيث بنينا مئات املدارس الدينية 
العديد م���ن الصحف  وتصدر 
الديني���ة والبرام���ج التوعوية 
التس���ليط على االسام  ويتم 

على مستوى احلكومة«.
ولفت الى ان داغستان شهدت 
العمليات االرهابية  العديد من 
باسم االسام والدين االسامي 
وارتكبت أبش���ع اجلرائم باسم 
الدين االسامي وهؤالء يحفزون 
القيام  الش���باب الصغير على 
بأعمال ارهابية ويأخذونهم الى 

مسارات مختلفة.
وأك���د رئيس داغس���تان ان 
منطقة القوقاز مفعمة بالثقافات 

وإمنا كان لهم فهمهم بتفتيت 
روسيا وحتويله الى بلد مشتت 

وفوضوي.
وأكد قديروف ان السام حل 
اليوم في روس���يا والشيشان 
وأصبح الشيشانيون أحرارا في 
ممارسة عباداتهم وشعائرهم 
الدينية.متمنيا ان ينجح املؤمتر 
ف���ي التكات���ف والتصدي ملن 

وصفهم ب� »قوى الشر«.

الحرب باسم الدين

ألق���ى رئيس  من جانب���ه، 
جمهورية داغستان موخو علييف 
كلمة قال فيها »انه ومع االسف 
الش���ديد فإن هناك من يقدمون 
االس���ام كدين ينش���ر الرعب 
واخلوف وينشرون صورة سيئة 
عن االسام، وهو ما يجعلنا ندق 
ناقوس اخلطر، لكننا رأينا في 
الوقت ذاته كشف ان اذربيجان 
بفضل قي���ادة الرئي���س إلهام 
علييف تعمل بنجاح حتى يعم 
املنطقة كلها الس���ام واحلوار، 
وان تبعد عن كل ويات التطرف 

واالرهاب«.

الشيش���اني رمضان قديروف 
كلمة قال فيها »في عاملنا املعاصر 
النزاعات  العدي���د م���ن  نرى 
املختلفة سواء على املستوى 
الدول���ي، وأيضا  أو  االقليمي 
بعض الشعوب تواجه مخاطر 
كبيرة في طريق االستقال، وفي 
دولنا وجوارنا نزاعات كبيرة 
سواء في أفغانستان أو العراق 
وبعض املنظمات الدولية حتاول 

منع هذه املشاكل«.
وقال الرئيس الشيش���اني 
»في رأيي ليس هناك خاف بني 
االديان، فرجال الدين احلقيقيون 
ال ميكن ان يكونوا منافس���ني 
لبعضهم البعض، فلغة التفاهم 
والتعاون هي التي تسود بني 
العلم���اء، رغم ان هناك بعض 
احلرب الدولية نشبت على ضوء 

خافات دينية او مذهبية«.
وشدد على ان الغرب حاول 
تقس���يم دولنا باسم االسام، 
مش���يرا الى ان والده الرئيس 
الس���ابق احمد قدي���روف فهم 
تلك السياسة، فاإلرهابيون لم 
يكونوا يحاربون باسم االسام، 

االحتاد السوفييتي حيث متكن 
من االحتفاظ بعدله وحكمته، 
ونقل الى احملافل الدولية كلمة 

اذربيجان العادلة«.

دولة علمانية

واضاف الرئيس الهام علييف 
قائ����ا »في اذربيج����ان الدولة 
منفصلة عن الدين وهي دولة 
علمانية ومع ذلك الدين مرتبط 
مع الدولة ويساهم في حتسني 
رفاهية الش����ارع االذربيجاني، 
ونتذك����ر هنا بعد االس����تقال 
كيف واجهتنا مشاكل عديدة في 
مج����االت االقتصاد والصناعة، 
وكان هناك جمود، ووقتها قام 
شيخ االسام بإصاحات دينية 
س����اهمت في تنمية هذا البلد، 
حيث انه يتمتع بنفوذ كبير على 
مس����توى العالم، وكان صديقا 
لوالدي الرئيس الشعبي حيدر 
علييف، وساهم في توجيه الدين 

توجيها صحيحا«.

حروب إرهابية

من جانبه ألقى الرئيس���ي 

تلك الرسالة.
وتابع الرئيس علييف قائا 
»أنا أؤمن بأن اذربيجان ستصبح 
خال السنوات املقبلة مركزا مهما 
لتعزي����ز التعاون واحلوار بني 
احلضارات، وكما أعلنت باكو 
عاصمة للثقافة اإلسامية فإنها 
أيضا ستكون عاصمة للثقافة 

في أوروبا«.
وقال »انشأنا أكثر من 1000 
اذربيجان ومت بناء  مسجد في 
الكنائ����س واملباني  وترمي����م 
املس����يحية واليهودية، وهناك 
نهضة اقتصادية شاملة نشاهدها 
اليوم وبلدنا يفسح املجال ألن 
نتقدم أكثر ال����ى األمام ونحن 
ال نكتف����ي به����ذه االجن����ازات، 
فأذربيجان لديها سياسة هادئة 

لتحسني األداء«.

 العالقة بين القوميات

وش����دد على ان الدس����تور 
االذربيجاني ال مييز بني األديان 
اذربيجان بلد  ان  الى  مش����يرا 
متنوع عرقي����ا واثنيا »ونحن 
نفتخر بذلك، فعلى مر العصور 
أقليات  ف����ي بادن����ا  عاش����ت 
وعرقيات مختلفة ونحن نقدر 
دورها في حياتنا، ونعمل اليوم 
على حتسني هذا الوضع ونعمم 
التنمية ف����ي كل املناطق التي 

توجد بها أقليات«.
واوضح ان اذربيجان وبرغم 
انه����ا عانت من أزمة اقتصادية 
خال العام احلالي اال انها تسعى 
لتحقي����ق سياس����ة اقتصادية 
مس����تقلة حي����ث ب����دأ دورها 
يتزايد يوم����ا بعد آخر مبجرد 
زيادة اقتصادها على املستوى 

العاملي.
وتابع الرئيس علييف قائا 
»نحن نركز على انشاء مجتمع 
مدني وحتس����ني العاقات بني 
القوميات ونش����جع النش����اط 
الناج����ع للمؤس����ات اخليرية، 
وفي هذا الس����ياق اق����در عاليا 
مجهودات ش����يخ اإلسام اهلل 
ش����كر باش����ا زاده ال����ذي اثر 
بجهوده في تنمي����ة ورفاهية 
اذربيجان وعمل على مدى 30 
عاما إلعاء قيم اإلس����ام رغم 
كل املعوقات التي واجهته أيام 

             العاصمة اآلذربيجانية       
              باكو- أسامة أبوالسعود

افتتح رئيس 
جمه�����وري������ة 
ن  بيج�������ا ر ذ ا
اله��ام  الرئي���س 
علييف اعم����ال املؤمتر الدولي 
ب����ني االدي����ان: من  »احل����وار 
التفاهم املشترك نحو التعاون 
معا« والذي يعقد في العاصمة 
االذربيجانية باكو حتت رعايته 
بحض����ور رئي����س جمهورية 
الشيش����ان رمض����ان قديروف 
ورئيس جمهورية داغس����تان 
موخو علييف ونخبة من العلماء 
املسلمني من الكويت والسعودية 
واالمارات والبحرين والبطارقة 
والقساوسة وعلماء اليهود من 

مختلف دول العالم.
ورحب الرئيس علييف في 
الكبير  بداية كلمته باحلضور 
املشارك في املؤمتر وفي االحتفال 
بالذكرى الس����تني ملياد شيخ 
اإلسام اهلل ش����كر باشا زاده 
والذكرى الثاثني لتوليه منصب 

شيخ اإلسام.
واعرب الرئيس علييف عن 
أمله في ان يس����هم هذا املؤمتر 
في تنمية احل����وار بني األديان 
واحلض����ارات مش����يرا الى ان 
اذربيجان وعل����ى مر تاريخها 
حققت احلوار بني احلضارات 
بغ����ض النظ����ر ع����ن األنظمة 
السياسية واالقتصادية احلاكمة 

لها.
وشدد على ان اذربيجان كانت 
معقا للتسامح الديني مشيرا الى 
ان املؤسسات الدينية النشطة في 
اذربيجان نشرت التسامح ولم 
نر في بادنا أي خافات دينية 
أو عرقية رغم االختافات مؤكدا 
ان كل االذربيجانيني سواسية 
يتمتع����ون بنف����س احلق����وق 
والواجب����ات ويعملون جميعا 

لصالح بلدهم ورفاهيته.
وق����ال عليي����ف: الوتي����رة 
التاريخية ألذربيجان واألهمية 
الت����ي نوليه����ا للح����وار ب����ني 
احلضارات والعاقة بينها تدفعنا 
الى ان نعلن باكو عاصمة رمزية 
للحوار بني احلضارات، فقد مت 
اختياره����ا عاصمة للثقافة في 
العالم اإلسامي ونحن جزء ال 
يتجزأ من العالم اإلسامي وعضو 

منظمة املؤمتر اإلسامي«.
وتابع قائا »نحن بلد وفي 
في مجال الدين والعادات ونحن 
في مسائل اخرى ننتمي لهويات 
دولية وعاملية وعلينا ان نستفيد 
من كل االمكانات املتاحة لتحقيق 
األمن والسام في العالم والبد 
من تعزيز احلوار بني احلضارات 
وعلين����ا ان نتوصل الى نتائج 
فعلية ونس����عى لتحقيقها في 
أس����رع وقت ممكن، فإذا حققنا 
ذلك يتحقق السام واالمن في 

ربوع العالم«.
وشدد الرئيس علييف على ان 
القوقاز هو عضو واحد وما يحدث 
في شماله او جنوبه يضر بباقي 
أجزائه ألنهم جميعا كاجلس����د 
الواحد داعيا الى ضرورة العمل 
على حتقي����ق الرفاهية جلميع 
ش����عوب القوقاز عبر التعاون 
والش����راكة واالحترام املتبادل 

وتضافر القوى بني ابنائه.
واوضح ان اذربيجان تقوم 
مبا عليها في هذا اإلطار مشيرا 
الى ان هذا املؤمتر يس����اهم في 

الفاح: »األوقاف« مستعدة إلرسال دعاة للهند لتدريس األئمة
استقبل وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل 
الفالح مبكتبه في املركز العاملي للوس��طية سفير جمهورية 

الهند لدى الكويت آجاي مالهوترا.
ومت خالل اللقاء بحث أوجه التعاون االس��المي املشترك 
واالتفاق على تبادل اخلب��رات وتوثيق العالقات الثنائية بني 

البلدين.
وصرح الس��فير الهندي بأن حكومة بالده تشكر وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية في الكويت لدعمها لرابطة العالم 

االسالمي في الهند.
وأشاد باالجناز الفريد واملتميز للمركز العاملي للوسطية 
مبديا ترحيبه بالتعاون مع املركز. موضحا اقامة معرض للخط 
العربي بعنوان »من حيدر اباد واملعلقات االسالمية للمسلمني 
في الهند« في املسجد الكبير في العاشر من نوفمبر اجلاري، 
وداعيا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد 

احلماد ووكيل الوزارة د.عادل الفالح الفتتاح املعرض.
وقال السفير الهندي: ان وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 

من اكبر الداعمني ملجمع الفقه االسالمي في جمهورية الهند 
ومثمنا هذا الدور الكبير للوزارة.

وقام الضي��ف بتوجيه دعوة رس��مية للف��الح الفتتاح 
املوس��وعة الفقهية في الهند بع��د ترجمتها من اللغة العربية 

الى الهندية.
من جانبه، أوضح الوكيل د.الفالح ان مش��روع الوسطية 
احلديثة وقاية قبل ان يكون عالجا والوسطية بدورها لنشر 
الفكر االسالمي الوسطي والتعايش السلمي بني شعوب العالم 

ونبذ التطرف الفكري واحترام الرأي اآلخر.
كما لم يخف د.الفالح اعجابه الشديد باملستوى التكنولوجي 
املتطور الذي توصل اليه الشعب الهندي ومساهماته املستمرة 

في الثورة العلمية والتكنولوجية احلديثة.
وم��ن منطلق روح التعاون بني مس��لمي ش��عوب العالم 
أبدى د.الفالح استعداد وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
إلرسال مجموعة من الدعاة جلمهورية الهند لتدريس االئمة 
واخلطباء ولنشر الوسطية احلديثة وإللقاء احملاضرات التوعوية 

والندوات الدينية.

الرئيس االذربيجاني الهام علييف وحرمه واوغلو وحشد من احلضور في املؤمتر د.عادل الفالح وحشد من احلضور في املؤمتر

الحماد بحث التعاون الثنائي 
مع سفير جنوب أفريقيا

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسامية املستشار راشد احلماد في مكتبه باألمانة 
العامة لاوقاف سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى 
الكويت اشرف سليمان والوفد املرافق له، ومت بحث 

اوجه التعاون والعاقات الثنائية املشتركة.
واشاد الس���فير بدور وزارة االوقاف والشؤون 
االس���امية في الكويت بتواجدها الدائم في احملافل 

الدولية واالقليمية.
وتأتي زيارة الضيف لدعم العاقات واالتفاق على 
تبادل اخلبرات بني البلدين كما ثمن دور الوزارة في 

دعم رابطة مسلمي جنوب افريقيا في الكويت.
وابدى الس���فير اشرف سليمان سروره مبقابلة 
املستش���ار راش���د احلماد آما مبزيد من اللقاءات 

والزيارات املتبادلة.

املستشار راشد احلماد خالل لقائه سفير جنوب أفريقيا

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة األوقاف

البراك: نمّد أيدينا ألي شراكة تصب في صالح المجتمع
مرحلة املراهقة من اخطر املراحل 
في حياته، وعند بلوغه يكون قد 
حصن نفسه بالقرآن الكرمي، فيكون 

عضوا سليما في مجتمعه.
ال����ى اهمية  واش����ار اجلزاف 
دور اآلباء في االهتمام بالش����باب 
وتش����جيعهم على حف����ظ القرآن 
الكرمي، مما مينعهم من أي انحراف 
أو سوء ينهى عنه ديننا االسامي. 
وأكد ان اتفاقية التعاون ستكون 
مستمرة بإذن اهلل من حيث الترتيب 
لها واملواقع والتجهيزات املختلفة، 
وشكر اجلزاف اللجنة املنظمة، كما 
شكر اللجنة النسائية ومتنى ان 
حتقق املسابقة الهدف من اقامتها 
وتفعيل دورها بني الهيئة والوزارة، 
علما ان املسابقة ستستمر الى غد 
الثاثاء املواف����ق 11/10 وكان يوم 
االفتتاح هو يوم تصفيات محافظتي 
حولي والعاصمة، واليوم الثاني 
االحد 11/8 حملافظتي مبارك الكبير 
واالحمدي، واليوم االثنني املوافق 
الفروانية  11/9 حلفاظ محافظتي 
واجلهراء، أما اليوم االخير الثاثاء 
املوافق 11/10 فهو خاص للمشاركني 
املتخلف����ني عن املس����ابقة بأعذار 

مقبولة.

وسائل ش����رعية تقيهم الشرور 
وتخرج لنا شبابا صاحلا ملتزما 
تربى على القيم والصاح وتأثر 
بكتاب اهلل تعالى، فينشأ الشاب 
على االخ����اق الفاضلة واملبادئ 
السامية، كما ان اجتماع االبناء على 
احلفظ والتسميع واملراجعة في ظل 
صحبة صاحلة يبعد عنهم املشاكل 
ويثبت قلوبه����م على االميان ألن 

وربطهم بكتاب اهلل وتعويدهم منذ 
الصغر عل����ى حفظ القرآن الكرمي 
وعل����ى ارتياد املس����اجد بصحبة 

آبائهم.
واكد ان هذه املس����ابقات على 
حفظ الق����رآن الكرمي حتافظ على 
االبناء وتس����اهم في نهل دروس 
اخلير والعلم، كما انها تعمل على 
مواجهة انحراف الناشئة وايجاد 

متت مع وزارة االوقاف والشؤون 
االسامية واخلاصة بالتعاون معا 
التي  الكرمي  القرآن  في مس����ابقة 
تقيمها الهيئة كل عام لها دور كبير 
في توطيد التعاون وتبادل اخلبرات 
والعمل على اجناح املسابقة، خاصة 
ان الع����دد هذا العام يفوق ما كان 
في تصورنا، كم����ا ان اهم اهداف 
هذه املسابقة احلفاظ على النشء 

اوقاتهم فيما يفيد وينفع في الدنيا 
واآلخرة، كما ان هذا اجلو القرآني 
الرائع يعمل على تنش����ئة االبناء 
التنشئة الصاحلة من خال كتاب 
اهلل تعالى ومن خال املش����رفني 
على املس����ابقة، وزاد: نحن اليوم 
نفتتح باكورة هذا التعاون والذي 
سيس����تمر ان شاء اهلل مع الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
وقال: نحن دائم����ا مند أيدينا 
ألي شراكة تنفع املجتمع وتنفع 
املواطنني مع جميع املؤسس����ات 
سواء مؤسسات حكومية أو أهلية 
حتقيق����ا الس����تراتيجية واهداف 
الوزارة التي تسعى دائما للنهوض 
بشباب الكويت وتنشئتهم التنشئة 
الصاحلة، ونس����أل اهلل ان تكون 
هذه االتفاقية انطاقة لنا في جميع 
املجاالت، خاصة ان عدد املشاركني 
وصل الى اكثر من 1200 مش����ارك 
ومش����اركة، وه����ذا يثل����ج القلب 
ويفرحه، وش����كر البراك القائمني 

على املسابقة والعاملني عليها.
أكد رئيس مجلس  من جهته، 
االدارة واملدير العام للهيئة العامة 
اللواء فيصل  للشباب والرياضة 
اجل����زاف ان ه����ذه االتفاقية التي 

ليلى الشافعي
اعرب الوكيل املساعد للدراسات 
القرآن الكرمي  االسامية وشؤون 
بوزارة األوقاف والشؤون االسامية 
عبداهلل البراك عن سعادته لتوقيع 
اتفاقي����ة التع����اون ب����ني الوزارة 
والهيئة العامة للش����باب ملسابقة 
التي تشرف عليها  الكرمي  القرآن 
الهيئة للعام اخلامس عشر على 
التوالي وللمرة االولى يجمع الهيئة 
ووزارة االوقاف بروتوكول التعاون 

بينهما.
اتفاقية  وقال في حفل توقيع 
التعاون بينهما مبناسبة اختبارات 
اليوم االول للمسابقة والذي اقيم 
في مسجد الدولة الكبير بحضور 
قيادات من وزارة االوقاف والشؤون 
االسامية ومن الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واملنظمة للمسابقة ان 
هذه االتفاقي����ة بيننا وبني الهيئة 
العامة للشباب وللمرة االولى تخدم 
النشء والشباب وسيكون لها دور 
كبير في السنوات املقبلة لتعزيز 
الترابط بني الوزارة والهيئة خاصة 
القرآنية حتث  ان هذه املسابقات 
ابناءنا على التنافس الشريف في 
حفظ كتاب اهلل تعالى وتش����غل 

عبداهلل البراك واللواء فيصل اجلزاف يوقعان على بروتوكول التعاون بينهما


