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لقطة للرئيس اخلرافي وحمود الرومي مع ثالثة من الفائزين أحد أصغر احلفاظ يلقي كلمةرئيس مجلس األمة مكرما أحد الفائزين

توجه لتدويل مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن الكريم
الروم�ي: العم�ل بتعاليم الق�رآن يع�ود بالخير والس�ام على الوط�ن والمواطنينالخرافي: التمس�ك بكتاب اهلل أصبح في غاية األهمي�ة والبد أن نردّ الجميل للكويت

ليلى الشافعي
اكد رئيس مجلس االمة جاس���م اخلراف���ي توجه اللجنة املنظمة 
ملسابقة محمد عبداحملسن اخلرافي حلفظ القرآن الكرمي لفتح أبوابها 
عل���ى جميع أنحاء العالم، وق���ال: مت بالفعل حاليا تفعيل نش���اط 
املس���ابقة في أفريقيا ومصر. جاء ذلك في حفل تكرمي الفائزين في 
املسابقة الثالثة عشرة والذي اقيم في ديوان اخلرافي بحضور رئيس 
جمعية االصالح االجتماعي حمود الرومي، واستطرد اخلرافي: انني 
سعيد وفخور بتواجدي في هذه املناسبة املهمة وهي مسابقة محمد 
عبداحملس���ن اخلرافي حلفظ القرآن الكرمي الثالثة عشر األمر الذي 
يزيد من سعادتي هو زيادة اعداد املشاركني في املسابقة بشكل كبير 
حيث وصلت الى اضعاف مضاعفة عن السنوات املاضية حيث بلغ 
املشاركون 5450 مشاركا بعد ان كان العدد مقتصرا على 900 مشارك 
في بداية املسابقة، وأبدى سعادته للتطور الكبير والنجاح املستمر 

الذي متيزت به املسابقة متمنيا ان تزداد اعداد املشاركني في املسابقة 
التي باتت لها سمعة كبيرة في الكويت.

وأع���رب عن أمله ف���ي أن يكون حفل التكرمي في هذه املس���ابقة 
القيمة منبعا للفائدة واملنفعة وحافزا معنويا كبيرا للمشاركني فيها 
لالستمرار في التفوق والتميز وان تعود هذه املسابقة باألجر والثواب 
على كل من ساهم في استمرارها وتطورها منذ بدايتها، داعيا جميع 
املشاركني في املسابقة من الناش���ئة والشباب الى ان يتنافسوا في 
عمل اخلير وان يكونوا متمس���كني بدينهم ومالزمني لكتاب اهلل في 
كل وق���ت، وقال: البد لنا جميعا ان نرد اجلميل لبلدنا الكويت التي 
اعطتنا الكثير، فاالجتهاد في مثل هذه االعمال اخليرية التي متتلك 
طابعا دينيا وانسانيا بات امرا في غاية األهمية ويجب التمسك به 
واحلرص عليه، ش���اكرا جميع املس���اهمني في ترتيب وتنظيم هذه 
املس���ابقة واجناحها على مدار الس���نوات املاضية مرورا بهذا العام 

والس���نوات املقبلة، وأش���اد اخلرافي بالدور الكبير الذي قامت به 
اللجنة املنظمة للمس���ابقة والتي كان لها خطوات ملموسة وفاعلة 
في النهوض مبستوى املشاركني وتذليل الصعاب امامهم فضال عن 
الهدف األس���مى الذي متثل في تطبيق امر اهلل سبحانه وتعالى في 
حفظ كتابه الكرمي، متمنيا من اهلل تعالى ان يكون هذا العمل اخليري 
الرائع الذي جتسد في تالوة كتاب اهلل وحفظه، والذي استقطب هذا 
العدد الكبير من املش���اركني الذين أثروا املسابقة ومتيزوا فيها في 

ميزان حسنات املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي.
من جانبه، قال رئيس جمعية االصالح االجتماعي حمود الرومي 
ان هذه املسابقة الدينية القيمة التي تعنى بحفظ كتاب اهلل وصونه 
والتمس���ك به دائما وأبدا وغيرها من املس���ابقات التي حتمل نفسا 
ديني���ا وخيريا هي مبنزلة حفظ ووقاي���ة للبلد الذي تقام فيه، كما 
ان له العديد م���ن الفوائد وااليجابيات التي تتمثل في احلفاظ على 

النشء وتربيته تربية صحيحة وتوعيته بأهمية التمس���ك بالدين 
االسالمي احلنيف.

وأكد الرومي ان كالم اهلل تعالى واضح وصريح عندما أمر عباده 
وأوصاهم بحفظ كتابه والتمسك به في كل وقت وحلظة، مؤكدا ان 
نشر القرآن الكرمي بني فئة الناشئني والشباب وتربيتهم على االهتمام 
به والعمل بتعاليمه في شتى مناحي احلياة سيعود باخلير والسالم 
على الوطن واملواطنني جميعا وكل من يقيم على هذه االرض الطيبة، 
وأضاف: ادعو اهلل سبحانه وتعالى ان يثيب العم محمد عبداحملسن 
اخلرافي وابناءه الكرام على حفاظهم وحرصهم على استمرار املسابقة 
لس���نوات طويلة وعلى كل ما يقومون به من دعم ومساهمة فعالة 
في تشييد العمل اخليري واحلرص على تواجده في الكويت بشكل 
دائم، آمال أن يكون هذا العمل اخليري نورا مضيئا لوالدهم املرحوم 

محمد عبداحملسن اخلرافي.

تقوم به املؤسس����ات واجلمعيات 
واملساجد ومراكز القرآن املنتشرة 
في ربوع الكويت التي تش���جع 
الن���شء وتق���دم لهم اجلوائز 

وحتميهم من االنح���راف بجذبهم 
حلفظ القرآن الكرمي،  وأرى ان 
هذه األعم�������ال اخلي����رية هي 
التي صانت الكويت وحفظت����ها، 

كما انني سعيدة وأنا أرى األعداد 
في زيادة مست����مرة، فخالل 13 
عام���ا زاد العدد حيث بدأ ب�900 
واصبح 5540 مشاركا ومشاركة 

ومن جميع اجلنس���يات، حيث 
أكرم اجلنسي����ات  سعدت وأنا 
اآلسي����وية واألوروبية وأمتنى 
من اهلل تع���الى أن يعمر كل بيوت 

الكويت بحفظ القرآن الكرمي.
من جانبها، أوضحت املشرفة 
على املسابقة د.جنوى سلطان 
ان فكرة املس���ابقة نش���أت عام 

1997 مبب���ادرة م���ن رئي���س 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
وقام بعدها املسؤولون في بيت 
القرآن بالفحيحيل باإلعداد لها 

ليلى الشافعي
أكدت حرم رئيس مجلس األمة 
سبيكة اجلاسر ان أه���ل الكويت 
عاشوا وترعرعوا على حفظ القرآن 
الكرمي منذ البداية ونق����لوا ذلك 
التقليد لألجيال التالية فأصبح في 
كل بيت حافظ واثنان لكتاب اهلل، 
ل� »األنباء«  وقالت في تصريح 
خالل االحت���فال مبسابقة محمد 
عبداحملس���ن اخلراف���ي ال���� 13 
وحضرتها م.منى بورسلي لتكرمي 
الفائزات: أشعر بالفخر والسعادة 
وأن���ا أرى كل فئات املجتمع من 
مواطنني ومقيمني حافظني لكتاب 
اهلل، وأسعدني أكثر وأنا أرى فئة 
املعاقني وفئة التوحد واملكفوفني 
ممن ش���اركوا في هذه املسابقة 
وحازوا مراتب جيدة، وهذا يرجع 
الى التشجي����ع الدائم من أولياء 
األمور وم���ن القائمني على هذه 
املسابقات القرآني����ة فجزاهم اهلل 
خير اجلزاء، وأش���ارت اجلاسر 
الى ان هذا التس���ابق والتنافس 
ف���ي حفظ الق���رآن الكرمي دليل 
على دور األسرة الكبير في حث 
أبنائها وتشجيعهم وأيض����ا ما 

رئيس مجلس األمة كّرم الفائزين في دورتها الـ 13 بحضور رئيس جمعية اإلصالح

الجاس�ر: التنافس والتس�ابق على حفظ الق�رآن الكريم يدالن على دور األس�رة الكبير والمجتم�ع الكويتي في حماية الن�شء من االنحراف

بيت القرآن بالفحيحيل يكّرم 118 من الفائزات في مسابقة الخرافي
أكثر من 55 ألف دينار مكافآت للفائزين والفائزات وبمشاركة رعايا 45 دولة عربية وأوروبية وآسيوية

تكرمي الطفلة هاجر الراشد

إحدى محاضرات البرنامج التدريبي األول  

تكرمي الزميلة ليلى الشافعي

وتنفيذها مبش���اركة الكثير من 
املؤسسات والهيئات احلكومية 
واألهلية إلجناح هذه الفكرة حتى 
أكبر مسابقة  أصبحت املسابقة 
أهلية للقرآن الكرمي في الكويت 
كما يشارك فيها رعايا 45 دولة 

عربية واوروبية وآسيوية.
وبينت ان الشرائح املشاركة 
تشمل شرائح املجتمع البراعم، 
الناشئة، الشباب، الرجال، النساء 
واملواطنني واملقيم���ني، وايضا 
شارك في املسابقة دور الرعاية 
الكويت  االجتماعي���ة ومرك���ز 
العقابية،   للتوحد واملؤسسات 
النادي الكويتي للصم، جمعية 
املكفوفني، بشائر اخلير ومركز 
الرش���د. بعدها قامت اجلاس���ر 
وبورس���لي بتك���رمي 118 فائزة 
من جميع الفئات، كما مت تكرمي 
اللجنة  الفائزات وتكرمي  أمهات 
املستضيفة للمس���ابقة لديوان 

رئيس مجلس األمة.
بعدها مت تكرمي سبيكة اجلاسر 
من قبل بيت القرآن بالفحيحيل 
بتقدمي ش���جرة حتمل سنوات 

املسابقة منذ بدايتها.

البرنامج التدريبي الثاني لألئمة والخطباء والمؤذنين يعّلم فن االتصال الفعال
أعد قطاع املساجد بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ممثال في مكتب الش���ؤون الفنية بالتع���اون مع إدارات 
املساجد في احملافظات الست برنامجا تدريبا شامال لألئمة 
واخلطباء، وتقام أنشطته مببنى تدريب األئمة واملؤذنني 

بقطاع املساجد في الفترة من 4/25 إلى 2010/6/2م.
وأش���ار وكيل وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
املساعد لش���ؤون املساجد وليد الشعيب في تصريح له 
بهذا اخلصوص الى أن هذا البرنامج الثاني وينقسم إلى 
برام���ج تدريبية فرعية متخصص���ة، كما كان احلال في 
البرنام���ج التدريبي األول الذي مت إجنازه في الفترة من 
2009/12/13 إلى 2010/1/20، واشتمل على 11 دورة تدريبية 
في العلوم الش���رعية واللغوية والسلوكية والتربوية 

والدعوية املتنوعة.
وأوضح الشعيب أن هذه البرامج الهدف منها هو االرتقاء 
مبستوى األئمة واملؤذنني علميا وفنيا ومهنيا وتطوير 
أدائهم وإكسابهم اخلبرات العلمية والعملية التي تواكب 

مستجدات العصر وتتماش���ى مع اخلطة اإلستراتيجية 
للتدريب والتطوير بالوزارة، وتعزيز الثقة بالنفس ورفع 
مستوى تقدير الذات لدى اإلمام واملؤذن، والتعرف على 
أنواع اجلماهير املختلفة ومعرفة طرق التأثير وتعليم 
فن االتصال الفعال، وتدعيم طرق البحث العلمي املنهجي 
لدى العاملني في املساجد... إلى غير ذلك من األهداف التي 
تخدم املجتمع، ويحاضر فيها كوكبة من الدكاترة واألساتذة 
اجلامعيني الكويتيني املتخصصني في تلك العلوم، وتتنوع 
موضوعاتها لتشمل إضافة إلى املواد الشرعية النواحي 

النفسية والسلوكية والتربوية والدعوية.
وأعرب الشعيب عن سعادته وارتياحه ملخرجات البرامج 
التدريبية والدورات التي ينظمها قطاع املساجد الفتا إلى 
أن البرنامج التدريبي األول قد استفاد منه 240 من األئمة 
واخلطباء واملؤذنني إضافة إلى )120( من األئمة واخلطباء 
من مختلف احملافظات الس���ت شاركوا في دورة بعنوان 
»شهادة الفقيه املالي املعاصر« التي أقيمت بالتعاون مع 

اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد أقيم حفل ختامي للبرنامج 
التدريبي األول وزعت على املشاركني فيه شهادات التقدير 
واجلوائز التش���جيعية، وتوقع الشعيب أن يتزايد عدد 
املشاركني في البرنامج التدريبي الثاني وقد يصل العدد 

ل� 300 مشارك من األئمة واخلطباء واملؤذنني.
وختم الوكيل املس���اعد لش���ؤون املساجد تصريحه 
بدع���وة اجلميع إلى بذل اجله���د والتعاون إلجناح هذه 
البرامج كل في موقعه، مشددا على املشاركة الفعالة من 
قب���ل األئمة واملؤذنني في هذه البرامج لالس���تفادة منها 
واالرتقاء مبس���تواهم وتطوير أدائهم وحصولهم على 
ش���هادات في نهاية الدورة، واعتبار ذلك ضمن عناصر 

التقييم ملستواهم.
وأكد الشعيب على أنه ستتبع ذلك دورات متخصصة 
ومتنوع���ة على مدار العام 2010، يجري اآلن اإلعداد لها، 

وسيعلن عنها في حينها.

ينظمه قطاع المساجد في الفترة من 4/25 إلى 2010/6/2


