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العاملة واملس����ؤولة عن  اللجان 
تنظيم اجلائ����زة قد بدأت بالفعل 
باالستعداد اجلاد والعمل الدؤوب 
إلجناح املسابقة وإبرازها بالشكل 
الالئق به����ا بقدر موضوعها وهو 
كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من 
بني يديه وال من خلفه، كما أن جميع 
اللجان تعمل ونصب أعينها سمعة 
الكويت وريادتها في هذا املجال، 
التحدي األكبر. وطالب  وهذا هو 
الفالح جميع املشاركني في جلان 
اجلائزة ببذل أقصى اجلهد إلخراج 
املسابقة بالصورة التي ينتظر أن 
يراها العالم اإلسالمي حتى تكون 
الدولية  حتفيزا ملختلف اجلهات 
على بذل املزيد من اجلهد خلدمة 

كتاب اهلل.
من جانبه، قال الوكيل املساعد 
لشؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلسالمية ورئيس اللجنة التنفيذية 
للجائزة عبداهلل البراك ان احتضان 
الكويت للجائ����زة الدولية حلفظ 
القرآن الك����رمي وقراءاته وتالوته 
وجتويده برعاية سامية من صاحب 
السمو االمير تأتي انطالقا من دعوة 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
إلى تعزيز الفكر الوسطي واملنهجية 
املعتدلة املستمدة من تعاليم القرآن 

الكرمي واحلديث النبوي.
وأضاف أن صاحب السمو االمير 
يهتم اهتماما كبيرا بخدمة كتاب 
اهلل ورعايته والتشجيع على حفظه 
وتالوته، وهذه شيمة أهل الكويت 

والفرع الثالث هو التالوة والترتيل، 
وستوزع اجلوائز على املراكز من 
األول إلى اخلامس، والفرع الرابع 
جائزة أفضل مشروع تقني في خدمة 
القرآن الكرمي، وستوزع اجلوائز 
على املراكز من األول إلى الثالث. 
وبني أن الهيكل التنظيمي يتشكل 
العليا للجائزة: وهي  اللجنة  من 
اللجنة العليا املشرفة على أعمال 
اجلائزة وإقرار سياستها وخططها 
وبرامجها التنفيذية والعمل على 
حتقيق أهدافها في نطاق السياسات 
العامة والنظم والقواعد املتبعة في 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
إضافة إل����ى اللجن����ة التنفيذية: 
وهي املسؤول العام عن اجلائزة 
ومتارس اختصاصاتها حتت إشراف 
اللجنة العلي����ا ويدخل في نطاق 
هذه االختصاصات كل ما من شأنه 
تنفيذ برامج اجلائ����زة وااللتزام 
بنظمها وقواعدها، وينبثق منها 
فريق التغطية اإلعالمية النشطة 
اجلائزة في مختلف وسائل اإلعالم، 
ويأتي بعد ذلك مجموعة من اللجان 
كل منها ل����ه اختصاصات خاصة 
بها وتكون مس����ؤولة عنها، ومن 
هذه اللجنة: جلنة الشؤون العلمية 
والفنية � جلنة الشؤون اإلعالمية 
� جلنة األنشطة والبرامج � جلنة 
العامة � جلنة الشؤون  العالقات 
املالية � جلنة ش����ؤون املتسابقني 
� اللجن����ة املركزي����ة للتحكي����م � 
جلنة النظم اآللية. وأكد أن جميع 

والدول����ي، والتأكي����د على مكانة 
الكويت كرائدة ف����ي خدمة كتاب 
اهلل تعالى من خالل تعريف األمة 
اإلس����المية والعربي����ة بالقراءات 
القرآني����ة، وترغيب حفظة كتاب 
اهلل في دراسة علوم القرآن وإشاعة 
روح التنافس اإليجابي في حفظ 
القرآن الكرمي والتشجيع على بذل 
مزيد من اجلهد والوقت في احلفظ 

والتالوة.
وأوضح أنها ته����دف لتحفيز 
األجيال على مختلف مستوياتهم 
الدين وإدراك  لاللتزام بتعالي����م 
واجباتهم نحو العقيدة اإلسالمية 
السمحة، خاصة حفظ القرآن الكرمي 
م����ن اجليل الصاع����د وحتفيزهم 
وصوال إلى زيادة عددهم وتكرميهم 
والعناية بهم، وإب����راز دور أئمة 
الق����راءات وعلوم القران احملققني 
في هذه الفنون، إضافة إلى ترسيخ 
القيم اإلسالمية من املنظور القرآني 
من خالل اجلائزة والسعي جلذب 
واس����تقطاب ش����باب األمة نحو 
كتاب اهلل تعالى واستشعار علو 
قيمته وسمو معانيه. وأشار إلى 
أن اجلائزة تشتمل على أربعة افرع 
سيتم التنافس بني املتسابقني فيها 
وهي حفظ القرآن الكرمي بالقراءات 
السبع وستوزع اجلوائز فيها على 
املراكز الثالثة األولى، وحفظ القرآن 
الكرمي كامال مع تالوته وجتويده، 
وس����توزع اجلوائز في هذا الفرع 
على املراكز من األول إلى اخلامس، 

أسامة أبوالسعود
أعلن وكي����ل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����المية ورئيس 
اللجن����ة العليا جلائزة الكويت 
الكرمي  الق����رآن  الدولية حلفظ 
وقراءاته وجتوي����ده وتالوته 
د.ع����ادل الف����الح ع����ن انطالق 
انش����طتها في الفترة من 11 الى 
21 مارس من العام املقبل حتت 
الس����مو االمير  رعاية صاحب 

الشيخ صباح االحمد.
وأك����د الفالح خ����الل مؤمتر 
صحافي عقده بحضور الوكيل 
الكرمي  القرآن  املساعد لشؤون 
والدراسات االسالمية عبداهلل 
البراك، ومدير إدارة شؤون القرآن 
الكرمي خال����د بوغيث، ومراقب 
القرآن ناصر  حلقات حتفي����ظ 
الكندري أن تنظيم الكويت لهذه 
املس����ابقة يأتي في إطار دورها 
الريادي واحلضاري الذي شهد 
له القاص����ي والداني في خدمة 
كت����اب اهلل تعال����ى، وتتويجا 
جلهودها ف����ي مجاالت حتفيظ 
وجتويد القران الكرمي ونش����ر 
علومه وتعريف الناس بأحكامه، 
وتنشيطا للتنافس بني أبناء األمة 
اإلسالمية، ودفعهم للتزود من هذا 

الزاد الروحي والنبع الديني.
وبني أن املسابقة تؤكد على 
اهتمام املجتمع الكويتي بالقرآن 
الكرمي ورعايت����ه، ويظهر ذلك 
جليا ف����ي تاريخ الكويت قدميا 
وحديثا حيث أوقف الكويتيون 
أوقاف����ا خلدمة الق����رآن الكرمي 
ونش����ر حفظه وجتويده، وما 
يتم تنظيمه على مدار العام من 
مسابقات وانشطة تتعلق بكتاب 
اهلل تعالى، وجميعها يهدف إلى 
ترسيخ هذا املفهوم املتجذر في 

نفوس الكويتيني منذ القدم.
وتابع أن ما يزيد من أهمية 
موضوع املسابقة، أنها ستحظى 
برعاية كرمية من صاحب السمو 
االمير انطالقا من اهتمام سموه 
ودعم����ه الدائم ل����كل ما يتعلق 
بالقرآن الكرمي بشكل عام، األمر 
الذي س����يعطيها قدرا اكبر من 
األهمية على الصعيدين احمللي 

عبر تاريخها احلضاري، وها هي 
دولة الكويت تهتم بكل ما يتعلق 
بكتاب اهلل حفظ����ا وفهما وخلقا 
وس����لوكا، وبذلك نكون قد وعينا 
مس����ؤولياتنا والغرض الذي من 
أجله خلقنا، كما أننا بذلك نكون 
قد فهمنا رسالة إنزال القرآن الكرمي 
واحلكمة من����ه، فإمنا أنزل ليعلم 

ويعمل به.
وبني أنه استكماال لهذا املوروث 
احلضاري الرائ����د أصدر مجلس 
الوزراء قراره اخل����اص بتنظيم 
الدولية للقرآن  الكوي����ت  جائزة 
الكرمي وتالوته وجتويده والذي جاء 
تتويجا جلهود الكويت في مجاالت 
حتفيظ وجتوي����د القرآن الكرمي، 
وتنشيطا للمنافسة بني أبناء األمة 
اإلسالمية ودفعهم للتزود من هذا 
الزاد الروحي والنبع الديني الكرمي، 
وحثا ملختلف اجلهات الدولية لبذل 
املزيد من اجلهود في سبيل خدمة 

كتاب اهلل الكرمي.
وأكد الب����راك على أهمية هذه 
املس����ابقات في احلفاظ على هذا 
ال����ذي هو مناط  العزيز،  الكتاب 
رفعتنا وتقدمنا إن استمس����كنا 
واعتصمنا ب����ه، ولم نرض غيره 
بديال، وال مكانه عديال، إضافة إلى 
التعارف بني أهل القرآن الذين قدموا 
من جميع بقاع األرض وأصقاعها 
املع����ارف واخلبرات، كل  لتبادل 
يستفيد من اآلخر، فيكمل نقصه، 
ويصحح خطأه، ويسدد خلله، وهي 
كذلك توفر جوا يسمح مبناقشة 
القرآن،  الكفيلة بترسيخ  اآلليات 
وقيم����ه النبيلة، بني املجتمع بكل 
مكوناته، ليكون مجتمعا صاحلا 
يعي امله����ام املنوطة به، واألمانة 

واملسؤولية امللقاة على عاتقه.
وبني أن املس����ابقة حتدث جوا 
من احلراك والنشاط واحليوية في 
حقل أهل القرآن الكرمي إلى غير ذلك 
من األهداف الكبرى التي تروم هذه 
إلى حتقيقها وإجنازها،  املسابقة 
وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم 
الق����رآن احملققني في هذه الفنون، 
إضافة إلى إبراز الوجه احلضاري 
للكويت كراعية للقرآن الكرمي على 

مستوى العالم.

 الفالح: رعاية األمير لجائزة حفظ القرآن  الكريم
تؤكد ريادة الكويت محلياً ودولياً في خدمة كتاب اهلل

المسابقة تنطلق مارس المقبل

 األنصاري: تنمية قدرات العاملين وتشجيعهم
على المزيد من البحث والدراسة بطرق علمية

احتفل ديوان احملاس����بة بالفائزين في مس����ابقة 
البحوث العاش����رة لعام 2009 والتي تضمنت جميع 
قطاعات الديوان والتي تنظمها ادارة املنظمات الدولية 
سنويا وتستهدف حتفيز املوظفني على البحث والدراسة 

النعكاساته االيجابية على طبيعة عملهم.
ويأتي ذلك في اطار حرص االدارة العليا بديوان 
احملاسبة على تطوير وتنمية قدرات ومهارات العاملني 
به وتشجيعهم على مزيد من البحث والدراسة بطرق 
علمية ومهنية صحيحة مما ينعكس بااليجاب على 
امكانياتهم في ممارسة اعمالهم املنوطة بهم واخلاصة 

بالتدقيق على اجلهات املشمولة برقابة الديوان.
حضر االحتفال رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
العدساني ووكيل الديوان عبدالعزيز الرومي وعدد 
من الوكالء املس����اعدين ومدي����ري االدارات املختلفة 
واالشرافيني ولفيف من العاملني بالديوان. وأكد مدير 
ادارة املنظمات الدولية في الديوان فيصل األنصاري 
في كلمة ألقاها خالل االحتفال ان دعم االدارة العليا 
بالديوان لتنمية مهارات ومعارف العاملني به مبختلف 
مستوياتهم وتوفير كل ما يسهم في حتقيق ذلك هو 
خير دليل على ذلك التكرمي واالحتفاء باملتميزين من 

العاملني في مجال البحث العلمي.
وأعرب األنصاري عن أمله في أن يكون ذلك حافزا 
ملزيد من املشاركة في املسابقات املقبلة، حيث ان األمل 
معقود على التفاعل اخلالق بني تلك املسابقة وجميع 
العاملني ملا يحقق ذلك م����ن نتائج ايجابية ومثمرة 
على مستوى التميز الشخصي واألداء املهني ورفع 

مستوى األداء املهني بالديوان.
وفيما يخص مسابقة املرحوم براك خالد املرزوق 
للتميز العلمي بنينّ األنصاري انها جاءت بناء على اقتراح 
الوكيل املساعد للرقابة على االستثمار سليمان داود 
البصيري شارك فيها ثالثة عشر مشاركا من اجهزة 
الرقاب����ة العليا في كل م����ن جمهورية مصر العربية 

وسلطنة عمان ومملكة البحرين.
وقام رئيس الديوان يرافقه الوكيل بتسليم الفائزين 
شهادات التقدير واجلوائز التشجيعية، وجاءت نتائج 
املسابقة كالتالي: موضوع البحث الفردي واملشترك 
األول بعنوان »اخلطوات العملية لتكوين مركز مالي 
واقتصادي عاملي ف����ي الكويت« فاز بجائزته األولى 
املدقق الرئيسي باإلدارة األولى للرقابة على الشركات 
عبدالرحمن املخيزمي وباجلائزة الثانية املدقق املساعد 
بإدارة الش����ؤون القانونية يوسف الزايد وباجلائزة 
الثالثة املدقق الرئيس����ي بوحدة رقابة األداء سلطان 

العتيبي.
وفي موض����وع البحث اجلماع����ي األول بعنوان 
»انخفاض أسعار النفط وتأثيره على املوازنة العامة 
للدولة« فاز باملركز األول كل من املدقق املساعد بإدارة 
االستكشافات والتكرير مرمي بهرامي وفي املركز الثاني 
املدقق املساعد بإدارة املؤسسات االقتصادية واخلدمية 

احمد حسني.
وفيما يتعل����ق مبوضوع البحث اجلماعي الثاني 
بعن����وان »تداعيات األزمة العاملي����ة 2008 وتأثيرها 
على اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة« فاز 
باملركز األول كل من املدقق املشارك بإدارة الرقابة على 
الوزارات واإلدارات احلكومية القطاع الرابع عبدالعزيز 
الرشيدي واملدقق املشارك بإدارة الرقابة على الوزارات 
واإلدارات احلكومية القطاع الثاني فواز املضف. وفيما 
يتعلق مبس����ابقة براك خالد املرزوق للتميز العلمي 
2009 حول موضوع »وسائل وأساليب تفعيل دور 
ديوان احملاس����بة بالكويت في الرقابة على األموال 
العامة« على مستوى االجهزة الرقابية االعضاء في 
املجموعة العربية »األرابوساي« فاز باملراكز الثالثة 
األولى على التوالي كل من عامر س����ليمان ومحسن 
عبدالصبور ود.هش����ام ابراهيم من اجلهاز املركزي 

للمحاسبات مبصر.
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