
رئيس الوزراء استقبل وفد »الصحافيين«

 اس���تقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  في قصر الس���يف امس وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان رئيس جمعية الصحافيني احمد بهبهاني والوفد املرافق له.

عّبر مراقب حلقات البنني بادارة ش����ؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف، ناصر الكندري عن سعادته 
لإلقبال الشديد من قبل طلبة حلقات ومراكز القرآن 
الكرمي للمش����اركة في االختب����ارات النهائية حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويده للدورة الش����توية »بنني � 
بنات« التي تنظمها هذه االيام إدارة شؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في مسجد 

الدولة الكبير.
وقال الكندري إن أولياء األمور باتوا أكثر اهتماما 
مبشاركة أبنائهم في تلك االختبارات األمر الذي يعكس 
حرصهم على تعلق أبنائهم بالقرآن الكرمي، متوقعا 
 أن يص����ل عدد الطلبة »بنني وبن����ات« الى أكثر من

13 ألف طالب وطالبة يتنافسون في مجال حفظ القرآن 
الكرمي وجتويده ميثل����ون مكاتب ومراكز لتحفيظ 

القرآن الكرمي موزعة في معظم مناطق الكويت في احملافظات الست.
وأضاف أن جميع طلبة وطالبات املراكز س����وف يتم اختبارهم في 
مس����جد الدولة الكبير وسوف يحضرون لالختبارات باستثناء مكتب 
علي صباح السالم »أم الهيمان« فان االختبارات اخلاصة به قد سوف 
أجريت في 28 ديسمبر املاضي في مقر املكتب نظرا لبعد املسافة وذلك 

تسهيال على أولياء األمور والطلبة.
وأوضح الكن����دري انه مت زيادة عدد اللجان مع العمل على اختيار 

أعضاء جلان التحكيم م����ن املتخصصني في علوم 
القرآن وجتويده إضافة إلى توفير التقنية احلديثة 
في إدارة االختبارات حيث مت ربط جلان االختبارات 
الكترونيا عبر شبكة الكترونية إضافة إلى التنظيم 

الرقمي الكترونيا.
وحدد الكندري موعد اختبارات مركز االستقامة 
بالسجن املركزي وحلقة السجن العمومي يوم األحد 
16 اجلاري، واختبارات جمعي����ة املكفوفني 17منه، 
واختبارات نادي املعاقني يوم 18و اختبارات حلقة 

اإلميان التابعة جلمعية بشاير اخلير 19 اجلاري.
وشكر الكندري مدير إدارة مسجد الدولة الكبير 
س����عد احلجي، على تعاونه الكبير لتس����هيل إقامة 
االختبارات في تسهيل املهمة إلجناح االختبارات كما 
شكر وس����ائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة 
واملرئية في تغطية االختب����ارات حيث تنافس األبناء في مجال حفظ 

كتاب اهلل ملا في ذلك من األثر الطيب على حياتهم.
واختت����م الكندري تصريحه مؤكدا أن إدارة ش����ؤون القرآن الكرمي 
ممثلة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تعمل على حفظ النشء من 
اآلفات املختلفة عبر الكثير من األنش����طة والبرامج طوال العام وذلك 
ضمن اخلطة التشغيلية املعتمدة التي تساهم في بناء شخصية طلبة 

حلقات حتفيظ القرآن الكرمي.
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الكندري: 13 ألف طالب وطالبة يتنافسون
في اختبارات حفظ القرآن الكريم الشتوية

تنظمها إدارة شؤون القرآن في مسجد الدولة الكبير

�سائلني اهلل العلي القدير  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان
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