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أسامة أبوالسعود
واصلت جائزة الكويت الدولية حلفظ القران 
الكرمي وقراءاته وجتويده وتالوته أنشطتها 
لليوم الرابع على التوالي مع مسابقات الفرع 
األول منها وهو حفظ القرآن الكرمي كامال، وعن 
مسابقة امس االحد قال د.امين سويد عضو 
جلنة حتكيم جائزة الكويت الدولية حلفظ 
القرآن الكرمي وقراءته وجتويده وتالوته: ان 
معظم املتسابقني متتعوا مبتانة في احلفظ 
لك���ن كان هناك خلط في احلروف بس���بب 
العجمة وعدم وجود هذه احلروف في لغتهم 
كاحلاء والعني، وس���معنا ايضا نداوة وقوة 
في الصوت من املتس���ابق الليبي رغم عدم 

متانة احلفظ.
وعن انطباعاته ح���ول هذه اجلائزة قال 
د.امين سويد ان جائزة الكويت الدولية بدأت 
قوية وبدعم سخي من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وحكومته، وبترتيب 

متقن من وزارة األوقاف والشؤون االسالمية وايضا تغطية إعالمية 
شاملة من مختلف وسائل االعالم املرئية واملقروءة واملسموعة ويتوقع 
بإذن اهلل لهذه اجلائزة القوة في منافس���ة مثيالتها من املس���ابقات 
الدولية األخرى في العالم العربي واإلسالمي كمسابقة امللك عبدالعزيز 

الدولية في مكة املكرمة وجائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي.
وعن أثر التكنولوجيا احلديثة ووسائل اإلعالم في حفظ القرآن 
الكرمي قال د.سويد ان التكنولوجيا احلديثة ووسائل االعالم اثرت 

على حفظ القرآن سلبا وإيجابا.
وال ش���ك اننا نعيش عصر ثورة املعلومات التي لم يس���بق له 
وجود في العالم اال في هذا العصر، والوسائل التكنولوجيا احلديثة 
كالس���كني ال يقال فيها حالل وال حرام ولكن بحسب ما تستخدم، 
ولقد افادت االمة االس���المية وهلل احلمد من وس���ائل تكنولوجيا 
معاصرة س���اهمت في نشر املعلومة املرئية واملسموعة واملكتوبة 
عبر الهواتف والفضائيات واالنترنت، ادى ذلك الى وصول الثقافة 
االس���المية وعلى رأس���ها القرآن الكرمي وعلومه الى كل بيت مما 
ساهم بنشر الثقافة االسالمية والوعي االمياني والتالوة الصحيحة 

للقرآن العظيم.
وهذا ما نشاهده على ألسنة املتسابقني في املسابقات الدولية من 
إتقان وتقليد ملشاهير القراء عن طريق األشرطة واألقراص املدمجة 
والقنوات الفضائية. ونسأل اهلل دوام هذه النعمة وكمال استغاللها 

فيما يعود على األمة من اخلير والنفع.
واختتم بقوله: كلمة اخيرة اقولها ملن يشارك في هذه املسابقات 
ان يقصد من مش���اركته رفع همته في اجلل���وس بني االقوياء واال 
يقتصر الواحد منهم على حفظ منت القرآن بل البد معه من شيء من 
العلوم الشرعية االسالمية كالتوحيد والفقه، وعلم احلديث النبوي 
الشريف وعلوم اآللة من نحو وصرف وبالغة، ألن الناس تنظر الى 
حافظ القرآن على أنه مرجع في كل ش���يء، لذا فعليه ان يس���تكمل 

بناءه العلمي حتى تكون بقعة البر وعطاؤه اكثر.
اما رئيس جلنة التحكيم املركزية د.وليد العلي فقد علق على املسابقة 
بقوله: املسابقة تسير بفضل اهلل تعالى فوق ما كان متوقعا لها وافضل 

مما كان يرجتى فقد حتققت رسالة اجلائزة 
بفضل تكاتف اللج���ان العاملة في اجلائزة 
كلجنة التحكيم والنظ���م اآللية واإلعالمية 
وغيرها من اللجان، وقد متيزت اجلائزة بلجان 
التحكيم التي مت اختيارها بعناية من علماء 
ومشايخ القراءات وعلوم القرآن وقد شهدوا 
لها بالتميز، كذلك املتسابقون الذين زكوها 
عن غيرها من اجلوائز التي تقام في بعض 

الدول والبلدان العربية واالسالمية.
وتاب���ع قائال نظرا ملا حققته اجلائزة من 
متيز ملحوظ فقد بدأن���ا من االمس نخطط 
للمسابقة الثانية في العام القادم ان شاء اهلل 
تعالى بعد ان تعرفنا على االيجابيات التي 
سنحافظ عليها ونعمل على تطويرها وكذلك 
السلبيات التي سنحاول اجتنابها وتالفيها، 
كم���ا قررنا تقدمي فرع جديد في العام املقبل 
عن افضل مؤلف في القرآن الكرمي وعلومه، 
وستتم الدعوة للكتابة في علوم القرآن مثل 
اس���باب النزول، نشأة علوم القرآن، وغيرها من العلوم ذات الصلة 
بكتاب اهلل عز وجل، وس���يتم التحكيم فيها بعد مخاطبة الدول من 
خالل جلنة خاصة من العلماء والباحثني للوقوف على افضل بحث 
او كتاب، وفي ذات الس���ياق فاننا نأمل ان تصل فروع هذه املسابقة 
الى عش���رة فروع، الننا نريد ان تكون هذه اجلائزة تظاهرة قرآنية 

كبرى.
كما تابع لدينا توجه في العام املقبل الى دعوة جميع دول العالم 
وليست االسالمية والعربية فقط حتى نفسح املجال الكبر عدد من 
املتسابقني واملتنافس���ني حول كتاب اهلل عز وجل وذلك الننا رأينا 
تفاعال دوليا كبيرا حتى الدول التي لم ترسل متسابقني قامت بتقدمي 
االعتذار معلال باالس���باب، كما نتوجه الى تثبيت اجلائزة في شهر 
م���ارس من كل عام، وما يدعونا ايضا الى ذلك انه لدينا تفاؤل كبير 
في جناح النسخة االولى وما يدعونا للتفاؤل هو اننا جميعا نعمل 

في خدمة كتاب اهلل عز وجل.
وع���ن اجلوائز قال العلي س���تعلن اجلوائز في حفل اخلتام بعد 
اعتمادها من رئيس جلنة التحكيم املركزية ثم ترفع الى د.عادل الفالح 

رئيس اللجنة العليا بعد ان تأخذ حظها من التدقيق واملراجعة.
واش���ار الى ان برنامج احلاس���ب اآللي الذي يستخدم في تقييم 
املتسابقني يعد من مفاخر اجلائزة االمر الذي جعل احد اعضاء جلنة 

التحكيم يطالبنا بتقدميه كمنتج يحصل على براءة االختراع.
وحتدث عن الورش املصاحبة النشطة اجلائزة فقال: هناك ورشتان 
واح���دة لتصحيح التالوة وتتفرع الى فرع���ني، فرع الرجال ويقوم 
بتصحيح التالوة فيه الداعية جزاع الصويلح، وفرع النساء وتقوم 
بالتصحيح فيه الداعية س���لوى البعيجان، والورش���ة الثانية في 
تعليم التجويد، ويقوم عليها الداعية عبداهلل بن صالح العبيد من 
اململكة العربية الس���عودية، وهذه الورش نفاخر بأنها فتحت آفاقا 
جديدة للمس���ابقات التقليدية فأتاحت الفرصة للمواطنني واملقيمني 
للمشاركة فيها بحيث اتاحت لهم فرصة االستماع والقراءة والتصحيح 
والس���ؤال، وهذا هو الذي لم يتوافر في املس���ابقات التي تنظم في 

بعض البلدان االخرى.

أحد املشاركني في املسابقة  د.وليد العلي

د.أمين سويد

واصلت أنشطتها لليوم الرابع على التوالي

سويد: متسابقو »القرآن الكريم« تمتعوا بمتانة الحفظ 
لكن هناك خلطًا في الحروف بسبب العجمة


