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ناصر المحمد افتتح مسابقة الكويت الدولية األولى لحفظ القرآن الكريم: 
نسعى لدعم الحفظة محليًا وعلى مستوى دول العالم اإلسالمي

ناب عن صاحب السمو في االفتتاح وأكد أن القرآن خير من يحمي أجيالنا

الحماد: رعاية صاحب الس�مو األمير للمس�ابقة صفحة ذهبية جديدة في س�جل عطاءات س�موه ووس�ام وضاء في جبين ه�ذا البلد المعطاء

الفالح: طموحاتنا ل�م تتوقف في خدمة هذا الكت�اب العظيم وأهله ضمن إطار دولتن�ا الحبيبة الكويت
)محمد ماهر(املستشار راشد احلماد يهدي سمو رئيس الوزراء نسخة من املصحف الشريف

جانب من املشاركني في املسابقة جولة في املعرض املصاحب للمسابقة

)متين غوزال(عبداحلميد الباللي يتوسط أعضاء اجلمعية

وسموه يستمع إلى قراءة من أحد احلفظة الصغار

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واملستشار راشد احلماد ود.محمد البصيري وفيصل احلجي ومصطفى الشمالي خالل افتتاح مسابقة الكويت الدولية

د.عادل الفالح ووليد الشعيب

حلفظ وجتوي���د وتالوة القرآن 
الكرمي بدعم سام ورعاية مباركة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
وأشار إلى أنه فيما يخص هذه 
اجلائزة التي نحن بصدد افتتاحها 
واإلعالن عنها اليوم، فقد حرصنا 
وبذلنا اجله���د والوقت لتخرج 
بالصورة املشرقة واملشرفة من 
النواحي: من ناحية اإلعداد  كل 
والتنظي���م والتنفيذ، واجلائزة 

تتفرع إلى أربعة فروع:
الكرمي  القرآن  1- فرع حفظ 

كامال مع التجويد.
الق���رآن  2- ف���رع حف���ظ 
الكرمي كامال بالقراءات الس���بع 

املتواترة.
3- فرع التالوة والترتيل.

4- فرع خاص باملؤسسات 
والش���ركات وهو يخص أفضل 
القرآن  مش���روع تقني يخ���دم 

الكرمي.
يق���وم بالتحكيم في كل فرع 
م���ن هذه الفروع علم���اء وقراء 
ذوو اختصاص وكفاءة عالية، 
حرصن���ا عل���ى اختيارهم من 
مختلف بلدان العالم اإلسالمي، 
التصفيات لهذه  هذا ويصاحب 
اجلائزة العديد من األنشطة: من 
محاضرات، ودورات، وورش عمل، 
ومعارض.. وزيارات للعديد من 
معالم الكويت، وغير ذلك، كما أننا 
حرصنا كل احلرص على تهيئة 
كل سبل الراحة واإلكرام للضيوف 
الكويت  الكرام، ضيوف جائزة 

الدولية للقرآن الكرمي.
 وش����كر د.الف����الح صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
بالقرآن  الدائم  على اهتمامه����م 
الكرمي والشكر موصول لعلماء 
أمتنا األفاضل وللوفود املشاركة 
والضيوف الكرام، كما ال يفوتني 
القلبي الصادق  الشكر  أقدم  أن 
جلميع اخوتي في اللجان العاملة 
واملنظمة لهذه اجلائزة وجلميع 
اجلهات والش����ركات املساهمة، 
داعيا اهلل عز وج����ل أن يوفق 
اجلميع ملا فيه اخلير والصالح 
للعباد والبالد وأن يجعل أعمالنا 
خالص����ة لوجهه الك����رمي. وأن 
يكتب السداد والتوفيق جلميع 

املتسابقني.

)لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 
أفال تعقلون( وهو مصدر النور 
والهداية جلميع أفراد اإلنسانية، 
وهو احلصن احلصني من الزلل 
والزيغ والضالل، كما أكد ذلك جل 
في عاله فقال: )إن هذا القرآن يهدي 
للتي هي أقوم( وأتبع هذا التأكيد 
تأكيد من احلبيب املصطفى ژ 
عندما قال في احلديث الصحيح 
»تركت فيكم ما إن متسكتم به لن 
تضلوا بعدي: كتاب اهلل«، لذلك 
أوجب اهلل جل جالله قراءة القرآن 
وفهم���ه وحفظه والعمل مبا فيه 
والدعوة إليه، لتكون حياة البشر 
وفق هدي القرآن الكرمي والسنة 
النبوية املطهرة. بل أن يكون القرآن 
الكرمي ميدان تنافسهم األول )وفي 

ذلك فليتنافس املتنافسون(.
وأضاف الفالح أنه إميانا منا 
بكل ما تقدم م���ن أهمية القرآن 
الكرمي ودوره الكبير في احلياة، 
كان حرصنا ش���ديدا في وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
على غرس ح���ب القرآن الكرمي 
وحب آدابه وقيمه في قلوب أفراد 
املجتمع بكل أطيافه وشرائحه، 

وابتهاجي ان أقف بني أيديكم هذا 
املوقف التاريخي املبارك إلعالن 
افتتاح باك���ورة جائزة الكويت 
الدولية حلفظ وجتويد وتالوة 
القرآن الكرمي والتي تقام حتت 
رعاية كرمية من س���مو أميرنا 
وقائدنا املفدى صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح األحم���د، وإنها 
لتعد صفحة ذهبية جديدة في 
سجل عطاءات سموه حفظه اهلل 
ورعاه ووساما وضاء في جبني 
هذا البلد املعطاء، فأهال بقدومكم، 
بوركتم وبورك ممشاكم، وتبوأمت 

من النعيم أعلى املنازل.
وأشار إلى أننا نسعى من خالل 
هذه اجلائزة إلى حتقيق العديد 
السامية والغايات  من األهداف 
النبيلة ومن أبرزها: تعريف األمة 
اإلس���المية والعربية بالقراءات 
القرآنية وترغيب حفظة كتاب اهلل 
في دراسة علم القراءات وإشاعة 
روح التنافس اإليجابي في حفظ 
القرآن الكرمي والتشجيع على بذل 
مزيد من اجلهد والوقت في احلفظ 
والتالوة. وحتفيز األجيال على 
مختلف مستوياتهم على االلتزام 

وذلك عبر كل الوسائل واألسباب 
املمكن���ة واإلمكانات املتاحة من 
خالل إنشاء اإلدارات واملراقبات 
التي تعنى وتختص بش���ؤون 
الق���رآن الكرمي والت���ي بدورها 
ساهمت في نشر احللقات واملراكز 
القرآنية في كل مناطق الكويت، 
وهيأت كل السبل لكل راغب في 
اإلقبال على كتاب اهلل، حتى غدت 
الكويت خلية نحل قرآنية، وسجل 
إجناز الوزارة حافل في هذا املجال 

وهلل احلمد واملنة.

طموحاتنا لم تتوقف

وتابع د.الفالح أن طموحاتنا 
لم تتوقف في خدمة هذا الكتاب 
العظيم وأهله ضمن إطار دولتنا 
احلبيبة الكوي���ت، بل أردنا أن 
السامية  الرس���الة  نخرج بهذه 
م���ن احمللية إل���ى العاملية، وأن 
نضع بصمة قرآنية للكويت في 
احملافل الدولية، وأن مند جسور 
التعاون في مجال خدمة القرآن، 
واالهتمام به مع أشقائنا في كل 
الدول اإلسالمية. ومن هنا جاءت 
الدولية  الكوي���ت  فكرة جائزة 

بتعاليم الدين وإدراك واجباتهم 
نحو العقيدة اإلسالمية السمحة 
ورعاية حفاظ القرآن الكرمي من 
اجليل الصاعد وحتفزيهم وصوال 
إل���ى زيادة عدده���م وتكرميهم 
أئمة  والعناية بهم، وإبراز دور 
القراءات وعلوم القرآن احملققني 
في هذه الفن���ون وإبراز الوجه 
احلضاري للكويت كراعية للقرآن 
الكرمي على مستوى العالم، وغير 
ذلك من األهداف السامية الكثيرة 
التي نتطلع الى حتقيقها من خالل 
هذه اجلائزة حتى نحقق الرؤية 
والطموح األكبر والغاية العظمى 
وهي: التأكيد على مكانة الكويت 
كدولة رائدة ف���ي خدمة القرآن 
الكرمي وانتقاء املتميزين من أهل 
القرآن الكرمي ورعايتهم واحملافظة 
عليهم واالستفادة من خبراتهم 
في هذا املجال. وقال: ال يفوتني 
في هذا املقام أن أعبر عن عظيم 
االمتنان والتقدير وجزيل الشكر 
والعرفان لصاحب السمو األمير 
ولسمو ولي العهد، حفظهما اهلل 
الدعم والرعاية  ورعاهما، على 
األبوية لهذه اجلائزة وتذليل كل 

السبل إلقامتها، فلهما منا عظيم 
الشكر والعرفان ومن اهلل سبحانه 
جزيل األجر والثواب، والشكر 
موصول لكم يا س���مو الرئيس 
على تشريفكم وحضوركم هذا 
االفتتاح، وجلميع اإلخوة الوزراء 
والسفراء، والضيوف الكرام، سائال 
املولى سبحانه ان يكتب التوفيق 
والنجاح ألبنائنا املتسابقني وأن 
تكون هذه اجلائزة فاحتة خير 

وبركة وقدم سعد على الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا.

وب���دوره قال وكي���ل وزارة 
األوقاف والش���ؤون اإلس���المية 
د.عادل الفالح اننا جميعا نؤمن 
بأن القرآن الكرمي كالم اهلل املعجز 
أنزل على نبينا محمد ژ ليكون 
منهاج���ا للن���اس لني���ل احلياة 
الس���عيدة والعزة والكرامة في 
الدنيا واآلخرة.. كما قال سبحانه 

أسامة أبوالسعود
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد أن القرآن 
الكرمي خير م���ن يحمي أجيالنا 
بعد اهلل سبحانه وتعالى ليكونوا 
رجاال لهذا الوطن احلبيب الغالي 
يعملون مبا حفظوا من كتاب اهلل، 
جاء ذلك في كلمة لسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد لوسائل اإلعالم بعد افتتاحه 
الدولية األولى  الكويت  مسابقة 
حلفظ الق���رآن الكرمي وجتويده 
نيابة عن راعي املسابقة صاحب 
الش���يخ صباح  الس���مو األمير 
األحمد، بحضور جمع من الشيوخ 
والوزراء وقيادات وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية و80 مشاركا 

مثلوا 40 دولة إسالمية.
 وأضاف سمو الشيخ ناصر 
احملمد تشرفت باإلنابة عن صاحب 
السمو األمير في افتتاح أنشطة 
مس���ابقة الكويت الكبرى حلفظ 
القرآن الكرمي والتي تأتي في إطار 
سعي الكويت احلثيث لدعم حفظة 
القرآن الكرمي سواء في الكويت أو 
على مستوى دول العالم اإلسالمي 
من خالل اهتم���ام الكويت بهذه 
املسابقة واستضافتها على مدى 
عش���رة أيام مبش���اركة عدد من 
احلفظة على مستوى دول العالم 

اإلسالمي. 
وأشاد سمو الشيخ ناصر احملمد 
بجهود القائمني على املسابقة وعلى 
رأسهم وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وجميع اللجان العاملة 
في إجناح أنشطة املسابقة األولى 

التي تقام على أرض الكويت.

رسالة نطمح لتحقيقها

ومن جانبه قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير الع���دل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش���د احلماد إن الرسالة التي 
نطمح لتحقيقها من خالل هذه 
اجلائزة املباركة هي السعي الى 
االرتق���اء ورعاية حفظة القرآن 
الك���رمي والقائمني علي���ه أفرادا 
ومؤسس���ات على مستوى دول 
العالم اإلس���المي حتقيقا لدور 
الكويت كدولة راعية لش���ؤون 

القرآن الكرمي.
وأضاف أنه ملن دواعي سروري 

 الباللي: التجربة اإليمانية لجمعية بشائر الخير
األولى في العالمين العربي واإلسالمي

خالل عقد الجمعية العمومية للجمعية

ڤيديو إلجنازات وأعمال اجلمعية 
والبرامج التي تقدمها للتائبني من 
خالل االنشطة املختلفة مما لفت 
أنظار احلضور ولقي استحسانهم 
بهذه النتائج املذهلة واالجنازات 

الرائدة.
الش���ؤون  أما مندوب وزارة 
احمد مجدي من ادارة اجلمعيات 
واملبرات اخليري���ة، فقد عرض 
التقرير االداري عن أعمال اجلمعية 
وأنش���طتها، ومت التصديق على 

التقرير.
من جانبه، قام أمني صندوق 
جمعية بش���ائر اخلي���ر عصام 
الرفاعي بع���رض التقرير املالي 
واحلساب اخلتامي للجمعية، ومت 
التصديق علي���ه، كما مت اختيار 
مدقق حسابات للجمعية للسنة 
املالية 2010 واملكتب احملاس���بي 

البزيع وشركاه.

للعالم العربي واالسالمي بأسره 
التجربة االميانية، وهذه  جناح 
النتائ���ج التي تخط���ت النتائج 
العاملية، حيث بدأ الصدى يرجع 
الينا م���ن دول عربية وغربية، 

وب���دأت س���فارات دول كب���رى 
تطلب زياراتنا لالطالع على هذه 
التجربة والتي كان آخرها السفارة 
االميركية ودهشتها مما توصلنا 
اليه م���ن اجناز بعدها مت عرض 

كانوا في عداد املوتى، فكانت عناية 
اهلل تعالى متمثلة بتسخير اهلل لنا 
لنكون سببا في إنقاذهم وإعادتهم 

الى احلياة مرة اخرى.
وأضاف الباللي: نقول هنيئا 

ليلى الشافعي
أكد رئيس جمعية بشائر اخلير 
عبداحلمي���د الباللي ان التجربة 
االميانية للبشائر جتربة رائدة 
وهي االولى ف���ي العالم العربي 
واالسالمي، وقال في عقد اجلمعية 
العمومية العادية جلمعية بشائر 
اخلير وبحضور اعضاء اجلمعية 
العمومية كل م���ن نائب رئيس 
اجلمعية سلمان مندني ومسلم 
الفهيد،  الزام���ل، وعبدالوه���اب 
عبداحملسن املعوشرجي وأحمد 
البس���ام ود.ع���ادل اليوس���في، 
العم���ر، وعبدالرزاق  ود.عفاف 
العميري، ورومي الرومي، وخالد 
العيسى وعبداهلل الرحماني، ان 
فك���رة العالج االميان���ي ملدمني 
املخدرات بدأت تتنامى على هذه 
االرض الطيب���ة وأينعت ثمارها 
وأتت أكلها مئ���ات التائبني ممن 

الحمد: احتفال جمعية الصداقة بالعيد الوطني 
يعكس العالقات األخوية بين البلدين

القاهرة � هناء السيد
أكد سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلم���د ان احتف���ال جمعية 
الكويتية   � الصداقة املصرية 
بالعيد الوطني وعيد التحرير 
العالقات  امنا يعكس متي���ز 
االخوي���ة بني الكويت ومصر 

على مستوى الشعبني.
وهنأ احلمد املشاركني في 
االحتفالية التي نظمتها جمعية 
الصداقة مبناسبة العيد الوطني 
وعيد التحرير، كما هنأ الشعب 
املصري بسالمة الرئيس محمد 
حسني مبارك وتعافيه عقب 

العملية اجلراحية التي أجراها أخيرا.
وأش���ار الى ان جمعية الصداقة دأبت منذ 
تأسيسها على االحتفال بهذه املناسبة العزيزة 
على كل كويتي، االمر الذي يعكس مدى الترابط 
بني الشعبني، مشيرا الى ان مثل هذه املناسبات 
تتيح الفرصة اللقاء الضوء على مناطق مضيئة 
م���ن تاريخ العالق���ات االخوية ب���ني الكويت 
ومصر وواقع ه���ذه العالقات املتنامية في كل 

املجاالت.

وذكر ان اجلمعية لها نظير 
في الكويت تسهم بدورها في 
تعزي���ز العالق���ات من خالل 
الثقافية  العديد من االنشطة 
واالجتماعية املشتركة، مؤكدا 
اهمية الدور الذي تضطلع به 
مثل هذه اجلمعيات كتعبير 
مخلص وصادق عن الروابط 
الوثيقة بني البلدين على كل 

املستويات.
من جانبه، أكد رئيس جمعية 
الكويتية   � الصداقة املصرية 
اللواء عبدالرحم����ن زاهر ان 
اجلمعية منذ تأسيسها عام 1991 
حترص على مشاركة الكويت في احتفاالتها، معربا 
عن امله في ان تشهد الكويت عيدها املقبل مبزيد 
من االس����تقرار والرخاء حتت القيادة احلكيمة 

لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
ومن جهة اخرى، يفتتح سفيرنا األحد املقبل 
مهرج���ان »أيام كويتية ف���ي مصر« في مدينة 
األقصر خالل الفترة من 14 وحتى 20 اجلاري 
حتت رعاية محافظ األقصر د.سمير فرج بدعم 

ورعاية املجلس األعلى لآلثار.

يفتتح مهرجان »أيام كويتية في مصر« األحد المقبل

د.رشيد احلمد


