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)اسامة البطراوي(العم يوسف احلجي متوسطا املشاركني في املؤمتر

الحجي: الهيئة الخيرية تسعىلتنفيذ 
مشاريع وبرامج مشتركة مع »اإليسيسكو«

بوراوي: التعاون مع الهيئة فاق 50 نشاطًا

الحسن: ورشة العمل أصابت كبد الحقيقة

السديس: التقنية تيّسر حفظ القرآن

ليلى الشافعي
على هامش اجتماع خبراء اقليمي العداد دراسة عن كيفية االستفادة 
من التقنيات احلديثة في حتفيظ القرآن الكرمي وحتسني تالوته قال 
ممثل االيسيس����كو د.عادل بوراوي: احلمد هلل ان التعاون بني الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية وااليسيسكو قد منا في السنوات االخيرة 
وتوطد التعاون بيننا وتعزز اكثر، وقد تضمنت اتفاقية التعاون بيننا 
اكثر من 50 نشاطا في مختلف املجاالت التربوية والعلمية والثقافية 
وقد مت تنفيذ اكثر هذه االنشطة ولم يبق اال القليل منها لتنفيذها في 

نهاية هذه السنة ان شاء اهلل.

ليلى الشافعي
قال رئيس قس����م القرآن وعلومه بكلية اصول الدين جامعة االمام 
بالرياض باململكة العربية السعودية د.شريف بن علي احلسن: ان ورشة 
العمل اصابت كبد احلقيقة ووفقوا في اختيار هذا العنوان الننا في هذا 
العصر نعايش كتاب اهلل عز وجل وفق تقنيات متقدمة تنفع املجتمعات 
االسالمية، من اجل ذلك نحن سعداء مبشاركتنا هذه وباالنخراط في 

هذه الورش ونسأل اهلل عز وجل التوفيق للجميع.

ليلى الشافعي
عل���ى هامش االجتماع قال رئيس قس���م القراءات في اجلامعة 
االسالمية في املدينة املنورة وممثل وزارة التعليم العالي د.احمد 
بن علي الس���ديس: يسعدني حضوري للكويت للمشاركة في هذا 
املؤمتر وهذه الورشة التي يجتمع فيها القراء واملعنيون بالدراسات 
القرآنية، لوضع اآلليات والقواعد العلمية الدقيقة ملناقشة كيفية 
تفعيل هذه التقنية خلدمة القرآن الكرمي، وال شك في ان هذه التقنية 
في هذا الوقت رائدة في مجال التعليم فكان من املناسب ان نستغل 
هذه االمكانيات العالية لهذه التقنية في خدمة كتاب اهلل عز وجل 

وفي تيسير حفظه وجتويد تالوته.

ليلى الشافعي
أكد رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية يوسف احلجي ان جتربة 
الهيئة في التعاون والشراكة مع االيسيسكو ناجحة بكل املقاييس بل 
وقدمية، وهذا يحفزنا على مزيد من التعاون مع املنظمة خلدمة أمتنا 
والعمل على النهوض بها في جميع املجاالت. وقال احلجي في افتتاح 
ورشة عمل التقنيات احلديثة في حفظ وحتسني تالوة القرآن الكرمي: 
اننا في الهيئة اخليرية االسالمية العاملية نرتبط مع املنظمة االسالمية 
للتربية والعلوم والثقافة � االيسيسكو � ببروتوكوالت تعاون وتنسيق 
في العديد من امليادي����ن التعليمية والتربوي����ة والتثقيفية وغيرها 
ونس����عى جاهدين الى تنفيذ الكثير من املشاريع والبرامج املشتركة 

خلدمة املسلمني واألقليات املسلمة في كثير من دول العالم.

في ورشة »التقنيات الحديثة في حفظ وتالوة القرآن الكريم« 


