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الفالح: انطالق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم 10 مارس

صرح وكيل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية د.عادل 
الفالح بان موعد بدء جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي وقراءته وجتويده وتالوته والتي ستقام حتت رعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ستكون 10 مارس 

ومتتد حتى حفل اخلتام 21 منه.
واوضح وكيل وزارة االوقاف ان تعديل موعد بدء انشطة 
جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءته وجتويد 
وتالوته جاء ليناسب جميع املشتركني من الدول املختلفة 
والتي ستش���ارك في اجلائزة ويوم 10 مارس وهو انسب 

يوم ليكون بداية لهذا احلدث القرآن الضخم.

واوضح الوكيل ان هناك مسابقة تنشر في احدى الصحف 
اليومية كل يوم جمعة تخص جائزة الكويت الدولية ومن 
ضمن اسئلة املسابقة املنش���ورة اسئلة تخص موعد بدء 
وانتهاء اجلائزة وسيتعامل القائمون على عملية السحب 
والفرز مع االجابات على الوضع السابق وهو تاريخ البدء 
الق���دمي اي قبل التعديل حتى ال تكون هناك مش���كلة والن 
الهدف من املس���ابقة هو دعوة جمي���ع املواطنني واملقيمني 
لالطالع على موقع اجلائ���زة الدولية ملعرفة كل ما يتعلق 

بها من معلومات فهذا التعديل ال يعد مشكلة.
واكد د.الفالح ان مس���ابقة الكويت الدولية موضوع ذو 

اهمية كبيرة ونظرا الى اهمية وجالل موضوع املس���ابقة 
فلقد تفضل صاحب السمو االمير فشملها برعايته امتدادا 
الهتمام سموه بكل ما يتعلق بشؤون خدمة ديننا احلنيف، 
وعن رؤية اجلائزة قال الفالح اجلائزة تؤكد مكانة الكويت 
كدولة رائدة في خدمة القرآن الكرمي وانتقاء املتميزين من 
اهل القرآن الكرمي ورعايتهم واحملافظة عليهم واالستفادة 
من خبراتهم في هذا املجال كما تسعى الى االرتقاء ورعاية 
حفظة القرآن الكرمي والقائمني عليه افرادا ومؤسسات على 
مس���توى دول العالم حتقيقا ل���دور الكويت كدولة راعية 

لشؤون القرآن الكرمي وذلك اساس رسالتها.

كما حتدث وكيل الوزارة عن اهداف اجلائزة فقال تسعى 
اجلائزة الى حتقيق اهداف كثيرة جدا من اهمها:

تعريف االمة االس���المية والعربية بالقراءات القرآنية، 
ترغيب حفظة كتاب اهلل في دراس���ة علم القراءات، اشاعة 
روح التنافس االيجابي في حفظ القرآن الكرمي والتشجيع 
على بذل مزيد من اجلهد والوقت في احلفظ والتالوة، حتفيز 
االجيال على مختلف مس���توياتهم لاللتزام بتعاليم الدين 
وادراك واجباتهم نحو العقيدة االسالمية السمحة، رعاية 
حفاظ القرآن الكرمي من اجليل الصاعد وحتفيزهم وصوال 

د.عادل الفالحالى زيادة عددهم وتكرميهم والعناية بهم.

»تماهي«: ندعم محاسبة المسؤولين 
عن أخطائهم في حق المال العام

الطاحوس أسهم في إبعاد البالد عن االنزالق نحو الفئوية
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م.عبدالمان���ع الص���وان 
وزير االع���الم بالتنحي 
ع���ن منصب���ه، وذل���ك 
الفرصة لمجلس  التاحة 
االمة للتعاطي مع ملفات 
التنمية المتعثرة والنزول 
عند رغبة الشارع الكويتي 
ال���ذي آلمت���ه اف���رازات 
الوس���ائل االعالمية ابان 
المرحلة السابقة والتي 
شهدت بعض المحاوالت 
الوضعية لخلط االوراق 
واللعب على أوتار الوحدة 
الوطنية لوال صحوة نواب 

مجلس االمة ورموز الفعاليات السياسية والعامة التي سارعت 
الى وأد الفتنة في مهدها من خالل اعالن بيان تجمع العقيلة في 
ديوان عضو الكتلة الشعبية النائب خالد الطاحوس الذي كان 
له االثر االيجابي في تجنيب ابناء الش���عب الواحد من االنزالق 

في وحل الطائفية والمناطقية والفئوية.
واعلن التيار تأييده لالس���تجواب المق���دم من النائب علي 
الدقباسي ما لم يتم تنح الوزير أو تنحيته قبل ذلك، داعما كل 
السبل والتوجهات الهادفة الى محاسبة المسؤولين في السلطة 
التنفيذية ومساءلتهم عما يتم اقترافه من اخطاء في حق المال 
العام واخرى تمس خصوصيات وكرامة الشعب الكويتي مشجعا 
كل الخطوات االصالحية والتي من جملتها رفض قانون المرئي 
والمس���م��وع والذي عبر عن رغبات دفينة لدى الوزير بتكميم 
االفواه وسلب حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم الحرة 
فضال عن تفريغ الدس������تور ومواده من معانيه السامية ومن 
فحوى الحرية التي س���بق أن بذل الشعب الكويتي دماءه فداء 

لها.
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