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جانب من احلفل اخلتامي بحضور د.خالد املذكور وإبراهيم صالح ود.محمود زقزوق ود.علي جمعة ود.عبداملنعم سعيد وأسامة سرايا وناظم املسباح

د.علي جمعة متحدثا للزميلة هناء السيد ناظم املسباح مكرما أحد احلفاظ د.خالد املذكور مكرما أحد األبناء احلفاظ

إبراهيم صالح مكرما د.خالد املذكور ناصر اخلرافيتكرمي د.علي جمعة

الكويت هنأت مالدوفا بعيدها
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس ميهاي غيمبو رئيس جمهورية مالدوفا الصديقة، 
عّبر فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

ناصر الخرافي: سعداء لتزايد أعداد المكّرمين من حفظة القرآن من األطفال والشباب

مضاعفة حجم الجوائز المالية وتخصيص ميزانية س�نوية لطباعة مجموع�ة من الكتب وتوزيعها على المتقدمين
زقزوق: تكريم 1000 متس�ابق حص�دوا الجوائز الكبرى و2000 حصلوا على ش�هادات اس�تثمار ومبالغ مالية
المذكور: نش�يد بصدور المرس�وم األميري بإنش�اء مركز للقرآن الكريم وطباعته وترجمته وكل ما يتعلق بعلومه

خالل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الخرافي للقرآن الكريم للعام السادس على التوالي

هناء السيد
الوزراء  حتت رعاية رئيس 
املصري د.أحمد نظيف، وبحضور 
وزير االوق���اف ورئيس اللجنة 
العليا ملسابقة اخلرافي للقرآن 
الكرمي د.محمود حمدي زقزوق 
ولفيف من علماء ودعاة الكويت 
ومصر، احتفلت مؤسسة اخلرافي 
الكرمي بتوزيع اجلوائز  للقرآن 
على الفائزين في مسابقتها للعام 
السادس على التوالي، وذلك بقاعة 
االحتفاالت الكبرى مبقر جريدة 

»األهرام«.
وفي كلمته التي ألقاها نائب 
رئيس مجموع���ة اخلرافي في 
مصر واملش���رف على اجلائزة 
م.ابراهيم صال���ح بالنيابة عن 
رئيس املجموع���ة ناصر محمد 
اخلراف���ي أع���رب اخلرافي عن 
س���عادته الكبيرة لتزايد اعداد 
املكرمني من حفظة القرآن الكرمي 
من االطفال والشباب من مختلف 

احملافظات املصرية.
وعبر اخلرافي عن وافر الشكر 
للكوكبة من العلماء والدعاة الذين 
أشرفوا على هذه املسابقة والعمل 

على جناحها.
وذك���ر بدور الراح���ل االمام 
االكبر شيخ االزهر د.محمد سيد 
طنطاوي ودعا اهلل ان يتغمده 

برحمته.
وأوضح اخلراف���ي ان اعداد 
املتقدمني لالش���تراك لهذا العام 
وصل ال���ى أكثر م���ن 125 ألف 
متسابق، بلغت أعداد من تنطبق 
عليهم الشروط 70 ألف متسابق 
فيما تخطت اعداد املشاركني منذ 
بداية املسابقة عام 2004 املليون 

متسابق.
املبذولة من  وث��من اجلهود 
العلي���ا والفنية  اللجنتني  قبل 
للمسابقة والتي تنظمها مجموعة 
اخلرافي بالتعاون مع مؤسسة 
االهرام واالزهر الشريف ووزارة 
االوقاف املصري���ة حتت رعاية 
الوزراء املصري د.احمد  رئيس 

مشيرا الى انه شهد اقباال شديدا 
على املسابقة وزيادة االعداد عاما 
بعد عام، وكذلك كان للمؤسسة 
الفضل في اكتشاف املواهب من 
االطفال وذوي احلاالت اخلاصة 

التي حفظت كتاب اهلل.
وأكد األمني العام للمس���ابقة 
صابر تعلب على جناح مسابقة 
اخلرافي في ان تكون من املسابقات 
الفريدة من نوعها والتي يحرص 
املتس���ابقون على االلتحاق بها، 
مشيرا الى انه لكثرة االعداد قامت 
اللجنة بتوزيع ع���دد كبير من 
التكرميات والشهادات للحفاظ، 
والى تزايد االعداد بشكل كبير 
كل عام، مما يؤكد جناح االهداف 
التي قامت من أجلها املس���ابقة، 
ودعا تعلب للقائمني على املسابقة 

بالتوفيق والسداد.
وقام م.ابراهيم صالح بتوزيع 
الوزراء  الدروع وتكرمي رئيس 
املص���ري د.احمد نظيف ووزير 
االوقاف محمود زقزوق ود.خالد 
املذكور والداعية ناظم املسباح 
ادارة االهرام  ورئيس مجل���س 
د.عبداملنعم سعيد ورئيس حترير 

االهرام أسامة سرايا.
وتضم اللجنة العليا للمسابقة 
العليا  اللجنة  كال من رئي���س 
للعمل على اس���تكمال تطبيق 
الش���ريعة االس���المية  أحكام 
بالكويت د.خالد املذكور، والداعية 
ناظم املس���باح ووزير االوقاف 
املصري د.محمود حمدي زقزوق 
ومفتي الدي���ار املصرية د.علي 
الراوي وعددا  جمعة ود.محمد 
البحوث  من أعض���اء مجم���ع 

االسالمية.
وتعد مسابقة اخلرافي واحدة 
من كبريات املسابقات في حفظ 
القرآن الكرمي وتنظمها مؤسسة 
االه���رام بالتعاون م���ع االزهر 
الش���ريف ووزارة االوقاف في 
مصر ويصل مجموع اجلوائز 
املالية املقدمة للفائزين بها الى 

مليوني جنيه.

نظيف. واعلن عن مضاعفة حجم 
اجلوائز املالية للمس���ابقة التي 
تقدمها مؤسسة اخلرافي ابتداء 
من الع���ام املقبل، باالضافة الى 
تخصيص ميزانية سنوية لطباعة 
مجموعة من الكتب تتناول آداب 
وأخالق القرآن الكرمي وتوزيعها 

على املتقدمني للمسابقة.
وأكد احلرص على مواصلة 
اجله���ود لتحقي���ق املزي���د من 
التوسع والنجاح لهذه املسابقة 
التي صارت أكبر وأهم مسابقات 
القرآن الكرمي مبصر ومنحها املزيد 
من الدعم والعطاء ملواصلة هذا 

الهدف اجلليل وهو زيادة اعداد 
احلافظني لكتاب اهلل عز وجل.

بدوره، أعرب وزير االوقاف 
العليا  اللجنة  املصري ورئيس 
للمسابقة د.محمود حمدي زقزوق 
عن ترحيبه باستمرار مسابقة 
اخلرافي السنوية حلفظ القرآن 
الك���رمي، متمنيا له���ا ان حتقق 
املزيد م���ن التوفيق في دوراتها 

املقبلة.
وأش���ار زقزوق الى ان عدد 
املكرم���ني هذا الع���ام بلغ 1000 
الكبرى  متس���ابق في اجلوائز 
الى جوائز اخرى من  باالضافة 

شهادات االستثمار ومبالغ مالية 
ألكثر من 2000 متسابق.

من جانب���ه، أكد مفتي الديار 
املصرية د.علي جمعة ان مؤسسة 
اخلرافي للقرآن الكرمي تعد من 
املؤسسات الرائدة التي أدركت ان 
أي عمل اقتصادي البد له من خدمة 
للمجتمع ولألمة االسالمية وقد 
جنحت املؤسسة وجتاوزت الزمان 
من خالل املصداقية والشفافية 
واالهداف التنموية التي قامت من 

أجلها خلدمة كتاب اهلل.
وش���دد د.جمعة على اهمية 
تلك املس���ابقات خاصة في ظل 

ظروف التغريب التي تعيش���ها 
املجتمعات والتي يهدف الغرب 
منها الى طمس الهوية العربية 
واالسالمية، لذلك نتوجه بالشكر 
ملؤسسة اخلرافي وندعو لها مبزيد 

من االستمرارية والتقدم.
ودعا رئي���س اللجنة العليا 
للعم���ل عل���ى تطبي���ق احكام 
الشريعة وعضو اللجنة العليا 
الى  املذكور  للمس���ابقة د.خالد 
تضافر جهود املؤسسات الدينية 
املزيد من مثل تلك املسابقات التي 
تخلق التناف���س من اجل حفظ 
كتاب اهلل، مش���يدا بدور وجهد 

مؤسسة اخلرافي التي اكتشفت 
املواهب املصرية وأخرجت لنا 

أجياال من القراء املمتازين.
معربا عن تقديره لدور اآلباء 
واألمهات الذين كانوا وراء جناح 
أبنائهم، وكذلك احلفاظ واملقرئون، 
مؤكدا ان مصر بلد االزهر الشريف 
كانت ومازالت والدة بنماذج من 
العلم���اء والفقهاء والقراء وكما 
وصفها رسول اهلل ژ بأنها كنانة 

اهلل في االرض.
وأش���اد د.املذك���ور بصدور 
املرسوم األميري بالكويت إلنشاء 
مركز للقرآن الكرمي الذي يتضمن 

طباعته وترجمته واحكام التالوة 
وكل ما يتعل���ق بعلوم القرآن، 
وكذلك النماذج التي تقوم بحفظ 

وتالوة وترتيل القرآن.
الداعية ورئيس فرع  واشاد 
بيان ومش���رف بجمعية احياء 
الت���راث ناظم املس���باح بدور 
مؤسس���ة اخلرافي واملس���ابقة 
التي تعد من املسابقات املباركة 
والت���ي لعب���ت دورا كبيرا في 
االهتمام بتحفيظ االطفال وحرص 
الشباب والفتيات على احلصول 
على املراكز االولى في منافس���ة 
شريفة للفوز بحفظ كتاب اهلل، 

)ناصر عبدالسيد(


