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نسائية »التعريف باإلسالم« في الجهراء 
أجرت فحصًا طبيًا مجانيًا للمهتديات

مبا القينه من اهتمام وحفاوة 
تبرهن على ان في االسالم تراحما 

وتالحما ومودة.

شأنه ان يؤلف قلوبهن ويحببهن 
ف���ي الدين اجلديد، حيث ذكرن 
أنهن يش���عرن بسعادة غامرة، 

ليلى الشافعي
برعاية ودع���وة كرمية من 
اعانة املرضى »جلنة  صندوق 
الس���كر« ومن منطلق  مرضى 
مبدأ رعاية املهتديات اجلديدات 
قامت االدارة النس���ائية بلجنة 
ف���رع   � التعري���ف باالس���الم 
اجله���راء بإج���راء فحوصات 
طبية للمهتديات اجلديدات من 
كبار السن واملرضى، حيث قام 
طاقم من االطباء بفحص عدد 30 
مهتدية من مختلف اجلنسيات، 
واالطمئنان على صحتهن ومن ثم 
حتويل املريضات الى العيادات 
املتخصصة وتوزي���ع العالج 
مجانا وايضا مت توزيع بعض 

الهدايا الرمزية.
واعرب املهتديات اجلديدات عن 
سعادتهن بهذا االهتمام الذي من 

صورة جماعية لبعض املهتديات

)قاسم باشا( املستشار راشد احلماد يتوسط إميان احلميدان ومحمد اجلالهمة 

الحماد: 153 فائزًا وفائزة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده
ليلى الشافعي

أعلن نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
نتائج التصفيات النهائية ملسابقة 
الكويت الكب���رى حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده الرابعة عشرة 
وذلك ف���ي مؤمتر صحافي اقيم 
مبقر االمانة العامة لالوقاف بعدها 
مباش���رة مت االتصال التلفوني 
بالفائ���ز االول عثمان يوس���ف 
جزاع الشعالن حيث هنأه احلماد 
بفوزه وحصوله على املركز االول 
ودعا له بالتوفيق والسداد ثم مت 
الفائزة االولى  االتصال لتهنئة 
من االناث انتصار خالد الصليهم 
وهنأها واوصاها باحملافظة على 
حفظ القرآن الكرمي حتى ال يتفلت، 
كما تتفلت االبل من عقالها ودعا 

لها بالثب���ات والتوفيق وهنأها 
بنجاحها.

بدورها قال���ت نائب االمني 

لالوق���اف على م���دار 16 عاما 
والت���ي مت العمل عل���ى مدار 
السنة في االعداد والتحضير 

العامة لالوقاف  العام لألمانة 
ان املس���ابقة  اميان احلميدان 
الت���ي تقيمها االمان���ة العامة 

لها ثم بدأت التصفيات النهائية 
حيث شارك في املسابقة 3166 
مشاركا ومش���اركة من جميع 
اجلهات احلكومي���ة واالهلية 
ثم ب���دأت التصفيات النهائية 
والتي وصل فيها عدد الفائزين 
والفائزات 1667 فازا منهم 153 
الذكور واالناث من جميع  من 
اجلهات، واليوم يتم االعالن عن 
الفائز االول والفائزة االولى في 
املسابقة واالتصال بهما مباشرة 

من قبل الوزير لتهنئتهم.
وأشارت الى ان وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية حصلت 
على املركز االول بالنسبة لعدد 
الفائزين والفائزات ثم جمعية 
احياء التراث االسالمي ثم مبرة 
املتميزين حلفظ القرآن الكرمي، 
وفيم���ا يل���ي أس���ماء الفائزين 

والفائزات.

أقيمت تحت شعار »أهل اهلل وخاصته« في نسختها الـ 14

»الثقافة اإلسالمية« تنظم مجلس
قراءة وسماع صحيح اإلمام مسلم

الفالح: الكويت تلعب دورًا مهمًا في نشر
الوسطية القائمة على الحوار واالنفتاح

بيت الزكاة يفتتح فرعه الجديد في الفنطاس

ليلى الشافعي
في إطار احلرص املستمر على التواصل البناء 
وتكريس اجلهود الداعمة للعمل الثقافي والفكري 
واملع����ززة لألدوار التوعوية الت����ي تقوم بها إدارة 
الثقافة اإلسالمية، اس����تقبل وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د.عادل الفالح في مكتبه الوفود 
اخلليجية املشاركة في مجلس قراءة وسماع صحيح 
اإلمام مس����لم يرحمه والذي نظمت����ه إدارة الثقافة 
اإلسالمية ضمن فعالياتها وأنشطتها الثقافية احملققة 
لغايتها في صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي. وبحث 
د.الفالح مع الضيوف الكرام من دول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل اللقاء سبل التعاون والتضافر في 
مجال تطوير الدعوة وعلم الدعوة الى اهلل من خالل 
استخدام الوسائل اإلعالمية املوافقة لروح الشريعة 
اإلسالمية السمحة، وذلك من خالل التوعية باملفاهيم 

والقيم اإلسالمية وبالذات ما يتعلق منها مبعاجلة 
املش����كالت التي تواجه املجتمعات اإلسالمية كافة. 
من جانبهم شكر رؤساء الوفود اخلليجية الكويت 
ممثلة في إدارة الثقافة اإلس����المية بوزارة األوقاف 
على إحياء هذه السنة التي نسيها الناس منذ قرون 
وهي احياء مجالس عامرة باملسانيد لقراءة وسماع 
الصحاح وكتب السنة واألسانيد، وان هذا األمر ليس 
بغريب على الكويت وأهلها فهم دائما سباقون في 
فعل اخلير وسن السنن احلس����نة، متقدمني ايضا 
بش����كرهم اجلزيل والعميق على حفاوة االستقبال 
والضيافة التي لقوها خالل فترة اقامتهم في الكويت. 
وفي نهاية اللقاء كرم د.عادل الفالح الوفود الزائرة 
وذلك بإهدائهم املجموعة الكاملة إلصدارات مشروع 
روافد الثقافي، باإلضاف����ة الى مجموعة من روائع 

احملاضرات الثقافية والتوعوية لإلدارة.

قرطبة )إسبانيا( كونا: أكد وكيل 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
د.عادل الفالح ام����س أهمية الدور 
الذي تلعبه الكويت في مجال نشر 
الوس����طية القائمة على مرتكزات 
احل����وار واالنفتاح وتقبل مختلف 
اآلراء واحترامها وتقدير االنسانية 
والتعايش الس����لمي بني الشعوب 
واالمم. وقال الف����الح في كلمة في 
االفتتاح الرس����مي ملؤمت����ر »لقاء 
الثقافي االسباني  التكامل  عاملني.. 
الذي تستضيفه مدينة  العربي«   �
قرطبة االسبانية ان الكويت مركز 

اشعاع عاملي للوسطية القائمة على مرتكزات احلوار 
واالنفتاح وتقبل مختلف اآلراء وهي املرتكزات الرشيدة 
التي أعلنها سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 
من منبر االمم املتحدة. وأش����اد بالعالقات الثقافية 
املميزة التي تربط بني اسبانيا والكويت، معتبرا أن 
دعوة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى 
احلوار والتعايش السلمي تأتي متناغمة ومتناسقة 
مع دعوة اسبانيا بشأن حتالف احلضارات التي أعلنت 
الكويت دعمها لها واملش����اركة الفاعلة والدائمة في 
لقاءاتها املستقبلية. وأضاف الفالح ان وزارة االوقاف 
ل����م تأل جهدا في ترجمة توجهات صاحب الس����مو 

االمير الش����يخ صباح االحمد الى 
برامج عملية مكثفة في داخل الكويت 
وخارجها، مشيرا الى الصدى الطيب 
الذي لقيته تلك البرامج على صعيد 
الدول ومؤسسات املجتمع املدني. 
وأعرب عن سروره للمشاركة من 
خالل هذا املؤمتر العاملي في وضع 
معالم وأس����س تكامل ثقافي راشد 
بني االمة االسبانية والعالم العربي 
يقوم على االحترام املتبادل وتعزيز 
أواصر االخوة االنسانية. وأضاف 
أن املؤمت����ر هو اح����دى اخلطوات 
التي تنس����ق فيها وزارة  العملية 
االوقاف مع وزارة اخلارجية االس����بانية واملنظمة 
االسالمية في أميركا الالتينية والكاريبي لتحقيق 
اآلمال والطموحات في حتالف احلضارات والتعايش 
السلمي لرسم مس����تقبل زاهر للبشرية بعيدا عن 
االنانية واثارة الفنت واحلروب. وأكد الفالح استعداد 
الوزارة للش����راكة والتعاون الى أبعد احلدود فيما 
يحقق هذه االهداف السامية سواء في اقامة املؤمترات 
أو الندوات أو الدورات املتخصصة وتبادل الزيارات 
أو في انتاج البرامج التلفزيونية واالذاعية وطباعة 
الكتب والكتيبات التي تس����اهم في حتقيق حتالف 

احلضارات ونشر الوسطية والتعايش السلمي.

افتتح بيت الزكاة فرعه اجلديد 
مبحافظة االحمدي وذلك في منطقة 
الزراع���ي خلدمة جميع  الفنطاس 
املناطق التابعة حملافظتي االحمدي 
ومبارك الكبير. وبهذه املناسبة قال 
مدير إدارة اخلدمة االجتماعية في بيت 
الزكاة محمد العتيبي ان افتتاح فرع 
»البيت« في محافظة االحمدي يأتي 
تطبيقا الستراتيجية البيت في توفير 
فرع له في كل محافظة من محافظات 
الكويت الست. وأضاف العتيبي أن 
فرع بيت الزكاة مبحافظة االحمدي 
يقوم بخدمة مناط���ق )األحمدي – 

الفنطاس – الظه���ر – جابر العلي – املهبولة – الرقة 
– هدية – الصباحية – أبو حليفة – الفحيحيل – ميناء 
عبداهلل – الشعيبة – املقوع – بنيدر – الزور – الوفرة 
– اخليران – عريفجان – فهد األحمد – صباح األحمد 
– املناقيش – صباح السالم – املسيلة – أبو فطيرة – 
العدان – القصور – القرين – مبارك الكبير – الفنطاس 
– الفنيطي���س – صبحان – علي صباح الس���الم »أم 
الهيمان« – املنقف(. ولفت إلى أن افتتاح الفرع اجلديد 

لبيت الزكاة لكي تستفيد من خدماته 
فئة كبيرة من املراجعني من سكان 
محافظتي االحمدي ومبارك الكبير 
واملناطق التابعة لهما والقريبة منهما 
تيسيرا عليهم سواء للتبرع لبيت 
الزكاة أو لالستفادة من خدمات البيت 
املتنوعة. وبني العتيبي أن فرع بيت 
الزكاة في محافظة االحمدي يقع في 
منطقة الفنطاس الزراعي، قطعة 4 
شارع 4، مبنى 293، ويطل على طريق 
الفحيحيل السريع مباشرة، مشيرا 
إلى ان���ه ميكن احلصول على مزيد 
من املعلومات عن الفرع باالتصال 
مبركز االتصال في بيت الزكاة على الرقم 175 أو زيارة 
www.zakathouse.org. موقع بيت الزكاة االلكتروني

kw. وأوضح العتيبي ان الفرع يقوم بتقدمي اخلدمات 
االجتماعية للمراجعني للحصول على مساعدات مالية 
عن طريق خدمة املغلف إلى جانب توفير الفرع لصالة 
الس���تقبال املتبرعني، مشيرا إلى أن الفرع يعمل في 
الفترة الصباحية من الس���اعة 7:30 صباحا وحتى 

1:00 مساء.

خالل افتتاح مؤتمر »لقاء عالمين.. التكامل الثقافي اإلسباني ـ العربي«

لخدمة سكان محافظتي األحمدي ومبارك الكبير

د.عادل الفالح

محمد العتيبي

أوال المسابقة العامة: نتائج الرجال:
الجائزةالمركزالفئةاالسم

3000 ديناراألول30 جزءاعثمان يوسف جزاغ الشعالن
2750 ديناراالثاني30 جزءاخالد جاسم محمد العيناتي
2500 دينارالثالث30 جزءافهد سعود معيوف العنزي
2500 ديناراألول25 جزءامحمد مهلهل جاسم الياسني

2250 ديناراالثاني25 جزءافواز غازي محمد عبيد
2000 دينارالثالث25 جزءامحمد يوسف عبدالرحمن البكر
2000 ديناراألول20 جزءاعيسى مفرح صبري الهاجري
1750 ديناراالثاني20 جزءامحمد عيسى حامد اخلالدي

1500 دينارالثالث20 جزءابدر أحمد محمد علي
1500 ديناراألول15 جزءاناصر بدر محمد صرام

1250 ديناراالثاني م15 جزءامحمد خالد عبداهلل الهندي
1250 ديناراالثاني م15 جزءاعمر سلمان احمد السعيد

1000 دينارالثالث15 جزءاعمر محمود سيد علي سيد أحمد
1000 ديناراألول10 اجزاءعبداهلل رائد محمد احلزميي

900 دينارالثاني10 أجزاءيوسف هدروس مجيد الظفيري
800 دينارالثالث10 أجزاءمحمد بدر سليمان اخلميس

800 ديناراألول5 أجزاءأحمد طارق البراهيم
700 دينارالثاني م5 أجزاءعبدالرحمن بدر ناصر السعيد

700 دينارالثاني م5 أجزاءاحمد جاسم عيسى القصار
600 دينارالثالث5 أجزاءوليد محمد شاهر الشطي

المسابقة العامة: نتائج النساء:
3000 ديناراألول30 جزءاانتصار علي خالد الصليهم

2750 ديناراالثاني30 جزءاهاجر محمد عبدالرزاق الدعي
2500 دينارالثالث30 جزءامحجوب

2500 ديناراألول25 جزءامرمي عدنان عبدالقادر القادري
2250 ديناراالثاني25 جزءازينب احمد سعيد الفيلكاوي
2000 دينارالثالث25 جزءامرمي محمد احمد الكندري

2000 ديناراألول20 جزءاملكة عبدالرحمن عبدالصمد
1750 ديناراالثاني20 جزءافاطمة وليد حسني مال اهلل

1500 دينارالثالث20 جزءاروان عبدالرحمن فيصل النعمة
1500 دينارااألول15 جزءافاطمة علي عبداهلل أحمد

1250 ديناراالثاني15 جزءااميان عادل ياقوت الدحملي
1000 دينارالثالث15 جزءاغيداء جاسم محمد شريف

1000 ديناراألول10 أجزاءموضي وليد الدخيل
900 دينارالثاني10 أجزاءندى طالل يوسف آل بن علي

800 دينارالثالث10 أجزاءرغد جاسم دهش مساعد اخلضاري
800 ديناراألول5 أجزاءهدى حمزة أحمد

700 دينارالثاني م5 أجزاءموضي فؤاد عيسى العباسي
700 دينارالثاني م5 أجزاءمنيرة حمد أحمد اجلوهر

600 دينارالثالث5 أجزاءدنيا عبداللطيف جاسم الوهيب
ثانيا: مسابقة النشء والشباب

1 ـ المرحلة الجامعية ـ )البنين(
600 ديناراألول4 أجزاءيوسف عبداهلل العوضي

550 ديناراالثاني4 أجزاءأحمد صالح أحمد البصيري
500 دينارالثالث4 أجزاءسلطان بدر محمد صرام

500 ديناراألول3 أجزاءسالم فهد سالم فهد الشويع
450 ديناراالثاني م3 أجزاءعبداهلل سعود عايد الكريباني العازمي

450 ديناراالثاني م3 أجزاءعلي جعفر يعقوب أبواحلسن
400 دينارالثالث3 أجزاءأحمد علي أحمد الفودري

400 ديناراألولجزآنسعد علي خالد الصليهم الهاجري
350 ديناراالثانيجزآنحسني علي حسني الفيلي

300 دينارالثالثجزآنعبدالعزيز يعقوب أحمد الكندري
300 ديناراألولجزء واحدمحمد أحمد محمد األثري

250 ديناراالثانيجزء واحدعبدالعزيز عثمان عبدالرحمن البريكان
200 دينارالثالثجزء واحدعلي سليمان علي املنصوري

المرحلة الجامعية ـ )البنات(
600 ديناراألول4 أجزاءوصال جراح عبدالرحيم فخرو

550 ديناراالثاني4 أجزاءعبير جاسم محمد الفودري
500 دينارالثالث4 أجزاءعائشة عبداحلكيم عبدالغفار العوضي

500 ديناراألول م3 أجزاءرمي سالم ياسني الظفيري
500 ديناراألول م3 أجزاءلبابة نبيل منصور يعقوب
450 ديناراالثاني3 أجزاءأبرار وليد أحمد السعيد

400 دينارالثالث3 أجزاءإميان عبداهلل سرور املطيري
400 ديناراألولجزآنأسماء وليد مساعد املبيلش

350 ديناراالثانيجزآنشيخة أحمد محمد علي
300 دينارالثالثجزآنشهد باسم محمد السويدان
300 ديناراألولجزء واحدأسماء خالد جاسم الهولي

250 ديناراالثاني مجزء واحدمرمي مطلق صنيهت املطيري
250 ديناراالثاني مجزء واحدهنادي عدنان سالم النهام

200 دينارالثالثجزء واحدأبرار خالد عيسى الفيلكاوي
2 ـ المرحلة الثانوية ـ )البنين(

600 ديناراألول4 أجزاءمحمد صباح خالد الصواغ
550 ديناراالثاني4 أجزاءعبداهلل سيف عبداهلل العازمي
500 دينارالثالث4 أجزاءعبداهلل صالح ناصر املدعج
500 ديناراألول3 أجزاءعبدالرحمن عثمان اخلميس
450 ديناراالثاني3 أجزاءمحسن وحيد حسن باقر

400 دينارالثالث3 أجزاءعيسى عبدالرحمن محمد النصراهلل
400 ديناراألولجزآنعبدالرحمن خالد يوسف الشطي

350 ديناراالثانيجزآنخالد تيسير يعقوب الثويني
300 دينارالثالثجزآنعبدالوهاب سلمان هزمي الهزمي

300 ديناراألولجزء واحدحمد عبداهلل حمد الوحير
250 ديناراالثانيجزء واحدمحمد وليد محمد األيوب

200 دينارالثالثجزء واحدطارق عبداهلل محمد املطوع
المرحلة الثانوية ـ )البنات(

600 ديناراألول4 أجزاءآمنة محمود شريف العوضي
550 ديناراالثاني4 أجزاءإميان يوسف جزاع الشعالن

500 دينارالثالث4 أجزاءحصة جمال مبارك العنيزي
500 ديناراألول3 أجزاءسجى محمد أحمد محمد

450 ديناراالثاني3 أجزاءجمانة جراح عبدالرحيم فخرو
400 دينارالثالث3 أجزاءعائشة عبداهلل محمد احلشاش

400 ديناراألولجزآنفاطمة عتيق سالم راشد
350 ديناراالثانيجزآنسلمى خالد عبداهلل اخلليفي

300 دينارالثالث مجزآنأسماء مشعل عطا اهلل
300 دينارالثالث مجزآنشريفة عبداهلل مبارك الرباح
300 ديناراألولجزء واحدعائشة زيد عثمان مال اهلل
250 ديناراالثانيجزء واحدأمينة جاسم عيسى القصار

200 دينارالثالثجزء واحدنورة عبداهلل عبداللطيف الليفان
3 ـ المرحة المتوسطة )بنين(

600 ديناراألول4 أجزاءعبدالوهاب فؤاد إبراهيم العوضي
550 ديناراالثاني4 أجزاءعبدالعزيز محمد عبدالرحمن القبندي
500 دينارالثالث4 أجزاءعبداهلل محمود سيد علي سيد أحمد

500 ديناراألول3 أجزاءعلي خالد علي القديري
450 ديناراالثاني3 أجزاءعبدالرحمن يوسف أحمد سند
400 دينارالثالث3 أجزاءعبداهلل اسامة سلمان البداح

400 دينارالثالث3 أجزاءعبدالرحمن سالم علي العجمي
400 ديناراألولج جزآنحمد خالد يوسف الشطي

350 ديناراالثانيجزآنموسى جاسم عيسى القصار
300 دينارالثالثجزآنمحمد جراح عبدالرحيم فخرو

300 ديناراألولجزء واحدعلي وليد جعفر مهدي
250 ديناراالثانيجزء واحدمحمد جواد ياسني علي

200 دينارالثالثجزء واحدعبدالعزيز سعد عبدالعزيز املزيرعي
المرحلة المتوسطة )بنات(

600 ديناراألول4 أجزاءأسماء فؤاد إبراهيم العوضي
550 ديناراالثاني4 أجزاءرقية هاني حسن تقي

500 دينارالثالث4 أجزاءسارة فيصل عبداهلل احلوشان
500 ديناراألول3 أجزاءمرمي الهامي إبراهيم العوضي

450 ديناراالثاني3 أجزاءإيالف جعفر يعقوب أبو احلسن
400 دينارالثالث3 أجزاءأنوار خالد عبداهلل العتيبي

400 ديناراألولجزآنهال بدر خالد احلربي
350 ديناراالثانيجزآنأسيل عبداهلل محمد املسباح
300 دينارالثالثجزآندالل سلطان مبارك اجلوير
300 ديناراألولجزء واحدطيبة فريد شريف العوضي
250 ديناراالثاني مجزء واحدسعاد طاهر يوسف طاهر

250 ديناراالثاني مجزء واحدأوراد عبدالرزاق خليفة الشايجي
200 دينارالثالثجزء واحدمها أحمد فهد الرشيدي

المرحلة االبتدائية )بنين(
600 ديناراألول4 أجزاءيوسف محمد ناهس العنزي

550 ديناراالثاني4 أجزاءحسني عبداهلل حسني السميران
500 دينارالثالث4 أجزاءصالح مشعل بويش السعيدي

500 ديناراألول م3 أجزاءتركي يحيى حجي العنزي
500 ديناراألول م3 أجزاءإبراهيم يحيى حجي العنزي
450 ديناراالثاني3 أجزاءضاري محمد شليل املطيري
400 دينارالثالث3 أجزاءأحمد حسني حمزة عباس

400 ديناراألولجزآنحسني جعفر يعقوب أبو احلسن
350 ديناراالثانيجزآنعبدالرحمن إبراهيم محمد الكندري
300 دينارالثالثجزآنمهدي منصور حسن محمد قراشي

300 ديناراألول مجزء واحدعبداهلل محمد محسن املري
300 ديناراألول مجزء واحدسعود يحيى حجي العنزي

250 ديناراالثاني مجزء واحدسلطان عبداملانع فهيد العجمي
250 ديناراالثاني مجزاء واحدإبراهيم برجس صالح العجمي
200 دينارالثالثجزء واحدمحمد عبداهلل حسني السميران

االبتدائية )بنات(
600 ديناراألول4 أجزاءزينة محمد ناهس  العنزي

550 ديناراالثاني4 أجزاءشيماء عبدالسالم أحمد عبدالرحمن
500 دينارالثالث4 أجزاءرهف أسامة محمد العبيدان

500 ديناراألول 3 أجزاءفاطمة يوسف بطيحان املطيري
450 ديناراالثاني3 أجزاءميمونة مشعل محمد املطيري

400 دينارالثالث3 أجزاءمرمي عدنان بدر املسلم 
400 ديناراألولجزآنشيماء صادق عبداحملسن العلي

350 ديناراالثانيجزآنشغف أسامة محمد العبيدان
300 دينارالثالثجزآنسارة سعود ضيدان العجمي
300 ديناراألولجزء واحدوضحة محمد محسن املري

250 ديناراالثانيجزء واحدفاطمة منصور حسن محمد قراشي
200 دينارالثالثجزء واحدعائشة عدنان يوسف املير

الجوائز الخاصة: جوائز الفائزين من الفئات الخاصة
اجلائزةاالسم

100 دينارعبدالعزيز صالح نوح املسباح
100 دينارعبداهلل سيف محمد
100 دينارجابر ناصر محمد

100 دينارمحمد داود معلن إسحاق
100 دينارخالد علي إبراهيم

100 دينارجابر فرحان العنزي
100 دينارأيوب عايد العنزي
100 دينارحوراء عايد العنزي
100 ديناربسمة مساعد السعيد

100 ديناروعد علي العازمي

جوائز الجهات المشاركة الفائزة
عدد الفائزين والفائزاتالجائزةالدرعالمركزالجهة

)48( فائز وفائزة4000 دينارالذهبياألولوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

)23( فائز وفائزة3000 دينارالفضيالثانيجمعية إحياء التراث اإلسالمي

)17( فائز وفائزة2000 دينارالبرونزيالثالثمبرة املتميزين خلدمة علوم القرآن


