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.. وتكرمي احد الفائزينشهادة تقدير الحدى الفائزات

عبداهلل براك يتسلم تكرمي »االوقاف« الفائزة باملركز االولصاحب السمو يقدم شهادة تقدير الحدى الفائزات

صاحب السمو االمير مكرما احدى الفائزاتصاحب السمو االمير مكرما احد الفائزين املستشار راشد احلماد يلقي كلمة

صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد يتسلم هدية تذكارية من اميان احلميدان بحضور املستشار راشد احلمادصاحب السمو االمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وجاسم اخلرافي والشيخ فيصل السعود والشيخ مشعل االحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك في مقدمة احلضور

المسابقة جاءت العام الحالي تحت شعار »أهل اهلل وخاصته«

األمير كّرم الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى الـ 14 لحفظ القرآن

أسامة ابو السعود
حتت رعاية وحضور صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد أقي���م صباح أمس احلفل 
اخلتامي لتكرمي الفائزين والفائزات في مسابقة 
الكويت الكبرى الرابعة عشرة حلفظ القرآن الكرمي 
وجتويده، وذلك بقاعة س���لوى الصباح بفندق 
املارينا، التي جاءت العام احلالي حتت شعار »أهل 

اهلل وخاصته«.
وصل موكب سموه الى مكان احلفل عند الساعة 
العاش���رة والنصف، حيث اس���تقبل بكل حفاوة 
وترحيب من قبل نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون القانونية ووزير العدل وزير االوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد ورئيس 

وأعضاء اللجنة املنظمة للمسابقة.
وقد شهد احلفل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي وكبار 
الشيوخ، ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، والنائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح وكبار 
املسؤولني بالدولة.وبدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم 

تالوة آيات من الذكر احلكيم.

بعدها ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف للشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد كلمة بهذه املناسبة 
ثمن فيها رعاية صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد مس���ابقة الكوي���ت الكبرى حلفظ 
القرآن وجتويده والذي »لم يتوان عن رعاية كل 
ما من ش���أنه أن يخدم كتاب اهلل العزيز ورفعة 

دينه الكرمي«.
وق���ال فيها: نحمد اهلل س���بحانه الذي وفقنا 
خلدمة كتابه العظيم ويسر لنا حفظه، فإن القرآن 
الكرمي هو كالم اهلل العزيز نزل به الروح األمني 
على قلب س���يدنا محمد ژ ليكون من املنذرين 
بلسان عربي مبني ليحيي به القلوب وليبصر به 
النفوس وليه���دي به العقول وليخرج الناس به 
من الظلمات الى النور، مشيرا الى انه حجة اهلل 

على خلقه وآيته وبرهانه ونوره.
وبني ان من فضل اهلل على أمتنا االس���المية 
ان اختار منها صفوة قال عنهم رس���ول اهلل ژ: 
»خيركم من تعلم القرآن وعلمه«، وهؤالء األخيار 
لم يخل منهم عصر من العصور، بل توارثت أجيال 
االمة االس���المية جيال بعد جيل كتاب اهلل الذي 
أنزله على رسوله ليخرج به الناس من الظلمات 

الى النور.

وقال احلماد: لقد كان من منن اهلل على الكويت 
أن وفق أبناءها منذ فجر مولدها للقيام على خدمة 
كت���اب اهلل تعالى حفظا له وعمال مباء جاء فيه، 
وتعاقبت أجيال هذا البل���د الطيب تتوارث تلك 

الرحمة املهداة.
وأضاف: كان���ت االمانة العامة لالوقاف قوامة 
على خدمة هذا الكتاب الكرمي منذ نشأتها، فاتخذت 
كل السبل جلمع أجيال هذا الوطن حول موائده، 
واستمرار حثهم وتش���جيعهم على حفظ القرآن 
الكرمي وعلومه، مبينا انها تضع القرآن الكرمي في 
املنزلة االسمى تتوج به كل أعمالها تقربا الى اهلل 
تعالى وشكرا له على ما أفاء  به علينا من سابغ 

نعمته وواسع فضله.
وتابع: انه ملن توفيق اهلل تعالى لنا ان حتظى 
مسابقة الكويت الكبرى الرابعة عشرة حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده برعايتكم يا صاحب السمو، فإنكم 
ل���م تتوان عن كل ما من ش���أنه خدمة كتاب اهلل 
العزيز ورفعة دينه، ولقد أعطيت هذا الوطن فوفيت 
ورعيت أبناءه فاتقيت اهلل فيهم، واهلل نسأل ان 

يحفظكم ذخرا لدينه وعزة وعونا للمسلمني.
وقال: وبفضل رعايتكم الكرمية وتوجيهاتكم 
السامية لهذه املسابقة وصل عدد اجمالي املشاركني 
بها هذا العام الى ما يفوق 3 آالف متسابق ومتسابقة 

وتأهل منهم للتصفيات النهائية 1667 متس���ابقا 
ومتس���ابقة، وبلغ عدد الفائزين 153 متس���ابقا 
ومتسابقة معظمهم من النشء والشباب ميثلون 
33 جهة من مختلف مؤسس���ات الكويت، كما أن 
أداء املتسابقني واملتس���ابقات في ارتقاء مستمر 

بفضل اهلل تعالى.
وأكد احلماد ان رعاية صاحب الس���مو األمير 
وجهوده املتواصلة في خدمة كتاب اهلل تعالى أثمرت 
غرسا طيبا من صفوة أبناء الكويت البررة الذين 
أقبلوا على كتاب اهلل بوحي اميانهم وتشجيع كرمي 
من سموكم، وتربوا على مائدة القرآن واطمأنت 
اليه نفوسهم واس���تنارت به عقولهم، ويكفيهم 
اليوم فخرا انهم ج���اءوا لنيل جائزة كرمية من 
والد كرمي، فهذه بش���رى في حياتهم الدنيا وأجر 

مدخر لكم ولهم في الدار اآلخرة.
وش���كر احلماد كل من س���اهم في اجناح هذه 
املس���ابقة من العاملني عل���ى إعدادها من اعضاء 
اللجنة الدائمة واللجنة التحضيرية وجلان التحكيم 
وأعضاء جلنة التنس���يق، مثمنا أداءهم املتميز 
وصدقهم وإخالصهم في أداء رس���التهم بصورة 

تليق وجالل القرآن الكرمي.
وقام صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير االوقاف 

والشؤون االسالمية وزير العدل املستشار راشد 
احلماد وأمني عام االمانة العامة لالوقاف باالنابة 
اميان احلميدان بتكرمي اجلهات املشاركة، حيث فازت 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية باملركز االول 
والدرع الذهبية بتقدميها أكبر عدد من الفائزين، 
وتسلم الدرع وكيل وزارة االوقاف املساعد للدراسات 
االسالمية وشؤون القرآن عبداهلل البراك، وفازت 
جمعي���ة إحياء التراث االس���المي باملركز الثاني 
والدرع الفضية، وتس���لم الدرع رئيس اجلمعية 
م.طارق العيسى، كما فازت باملركز الثالث والدرع 
البرونزي���ة مبرة املتميزين خلدمة القرآن الكرمي 
والعلوم الشرعية وتسلمها رئيس مجلس إدارتها 

يوسف الصميعي.
ومت تكرمي الفائزين والفائزات وعددهم 153 فائزا 
وفائزة تقدمهم الفائز باملركز االول في حفظ ثالثني 
جزءا عثمان يوسف جزاع الشعالن وحصوله على 
مبلغ ثالثة آالف دينار، وجاءت انتصار علي خالد 
الصليهم األولى على اإلناث وحصلت على مبلغ 

ثالثة آالف دينار.
بعدها قامت األمني العام لالمانة العامة لالوقاف 
باإلناب���ة اميان احلميدان بتق���دمي هدية تذكارية 
لصاحب السمو األمير بهذه املناسبة، وغادر سموه 
مكان احلفل مبثل ما استقبل من حفاوة وتقدير.

  الحماد: »األوقاف« حريصة على خدمة كتاب اهلل منذ نشـأتها واتخذت كل السبل لجمع أجيال هذا الوطن حول موائده


