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عمادي: ١٣٠ متسابقًا ميثلون ٧٠ دولة يتنافسون
في جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن ١٢ اجلاري

أسامة أبو السعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف، 
م.فريــد عمــادي أن الوزارة 
اســتكملت كل االستعدادات 
الكويــت  النطــالق جائــزة 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
وقراءاته وجتويد تالوته في 
نسختها احلادية عشرة والتي 
تقام برعاية سامية وكرمية 
مــن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعــاه، يوم ١٢ أكتوبر 
اجلاري وملدة أسبوع بفندق 

الريجينسي.
وأشار عمادي خالل مؤمتر 
صحافي صبــاح أمس مبقر 
وزارة األوقــاف إلى أن حفل 
انطالق فعاليات اجلائزة يوم 
١٢ اجلاري سيكون بحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء، 
ومبشــاركة ٢٠٠ ضيف من 

داخل وخارج الكويت.
وقال عمادي الذي يرأس 
اللجنــة العليــا للجائزة إن 
اجلائــزة تعــود لطبيعتها 
بحضور املشــاركني وجلان 
التحكيم بعد عامني بســبب 
ظروف جائحة كورونا تعذر 
اقامــة اجلائــزة مبوعدهــا 
السابق في ابريل ٢٠٢٠ وبعد 
حتســن األوضاع مت عقدها 

لتكون في املوعد احلالي.
وأضاف أن وزارة األوقاف 
اللجــان  شــكلت مختلــف 
املتخصصة للجائزة والتي 
تواصل العمل بشكل دؤوب، 
إلظهــار الصــورة املشــرقة 
للكويت من خالل هذه اجلائزة 
الدوليــة والتــي متيزت عن 
سائر اجلوائز الدولية على 
مستوى العالم، مبينا أن ما 
مييزنا هو وجود فروع في 
هذه اجلائزة غير موجودة في 
سائر اجلوائز املماثلة وهي 
فرع حفظ القرآن بالقراءات 
العشر وفرع صغار احلفاظ 
للفئــة العمرية من ٨ الى ١٢

سنة حلفظ القرآن كامال.
ولفت عمادي إلى ان من 
فــروع اجلائزة املتميزة هو 
فــرع افضل مشــروع تقني 

والشيخ د.طيار آلتي قوالج 
إمام في حتقيــق املصاحف 
القرآنية باجلمهورية التركية.
أما فيمــا يخص الورش 
العلمية فستكون هناك ورشة 
شرح كتاب الفرائد احلسان 
فــي عد آي القــرآن لفضيلة 
الشــيخ د.محمــد األهــدل، 
وورشــة املقنع فــي معرفة 
مرسوم مصاحف أهل األمصار 
لفضيلة الشيخ د.بشير بن 
حســان احلميري وورشــة 
اإلتقان في جتويد القرآن مع 
منظومة اخلالصة في التجويد 
لفضيلة الدكتورعبداهللا بن 

صالح العبيد.
ولفت اجلنفاوي إلى أن 
احملاضرات والورش القرآنية 
هي احلصون اخلمســة في 
حفظ القرآن الكرمي، والذكاء 
املتعدد، وأثر تعاهد النفس 
بالقرآن، ومحاضرة بعنوان 

اركــب معنــا، ومحاضــرة 
بعنــوان ذهــب الدينــاران 
وبقــي القرآن. مــن جهته، 
قال أمني سر اللجنة العليا 
للجائزة ناصر الكندري إن 
رؤيتنا هي الريادة عامليا في 
خدمة القرآن الكرمي والتميز 
في رعاية أهله، ورســالتنا 
الســعي إلــى االرتقــاء في 
رعاية حفظة القرآن الكرمي 
أفــرادا  والقائمــني عليــه 
ومؤسسات على املستوى 
الدولي حتقيقا لدور الكويت 

الريادي.
إلى أن  الكندري  وأشــار 
الكويتيني  أسماء املشاركني 
في فروع اجلائزة هم محمد 
الشعيب في القراءات العشر، 
وعبدالعزيز املجيبل في حفظ 
القرآن، وبدر محمد الرويح 
في التالوة والترتيل، ويحيى 
العجمي في صغار احلفاظ.

تقام برعاية سامية ومجموع جوائزها يصل إلى ١٥٢ ألف دينار

م.فريد عمادي ود.فهد اجلنفاوي وناصر الكندري خالل املؤمتر الصحافي   (أحمد علي)

يخدم القرآن الكرمي، واجلديد 
هذا العام اننا قسمنا هذا الفرع 
علــى املؤسســات واالفراد، 
حيــث بلــغ عدد املشــاركني 
هــذا العــام ٣٠ مشــاركا في 
هذا الفرع، مبينا أننا وجهنا 
الدعوة الى ٧٦ دولة اعتذرت ٦

دول وعدد املتسابقني جتاوز 
١٣٠ متسابقا في كافة الفروع 
ومبجموع جوائــز ١٥٢ ألف 

دينار كويتي.
تكرمي شخصيات قرآنية

بدوره، قال وكيل وزارة 
األوقاف املساعد لقطاع شؤون 
القــرآن الكرمي والدراســات 
اإلســالمية د.فهد اجلنفاوي 
إنه سيتم تكرمي الشخصيات 
القرآنية والذين مت اختيارهم 
وهم الشــيخ العالمة املقرئ 
محمــد متيــم الزعبــي عالم 
الشــام،  بالقــراءات ببــالد 

إطالق مسابقة دولية حلفظ السنة النبوية
كشف وكيل األوقاف م. فريد عمادي 
عــن انه متت موافقــة مجلس الوزراء 
على إطالق جائزة دولية حلفظ السنة 
النبوية، موجها الشــكر لسمو رئيس 

الــوزراء والوزراء علــى املوافقة على 
إطالق اجلائزة التي تؤكد ريادة الكويت 
في حفظ كتاب اهللا وسنة نبيه الكرمي 

صلى اهللا عليه وسلم.

٤٢ شهيدًا كويتيًا ارتقت أرواحهم للسماء في ساحات الشرف والفداء على أرض سيناء 

استعرض مقترحات وتصورات تفعيل دور احملافظات مبا يدعم جهود الوزارات في كل املجاالت

السفير صقر الغامن: الكويت شاركت كتفًا بكتف 
في ملحمة نصر أكتوبر العظيم

القاهرة - ناهد إمام

الكويــت  ســفير  أكــد 
لــدى  الدائــم  ومندوبهــا 
العربيــة  الــدول  جامعــة 
الســفير غامن صقر الغامن 
أن الكويت حكومة وشعبا 
تشارك الشقيقة مصر فرحة 
انتصــارات أكتوبر املجيدة 
وحتيــي ذكرى هــذا اليوم 
اخلالــد فــي تاريــخ األمــة 
العربية بكل مظاهر الفخر 

واالبتهاج.
إلــى  الغــامن  ولفــت 
مشــاركة اجليش الكويتي 
في ملحمــة النصر العظيم 
في كلتا اجلبهتني الشمالية 
واجلنوبية من خالل «لواء 
اجلهراء» في سورية ولواء 
اليرموك فــي مصر، وأبلت 
القوات الكويتية بالء حسنا، 
أشــاد به اجلميع وشاركت 
كتفــا بكتــف مع أشــقائها 
العــرب من أجل اســتعادة 
العزة والكرامة والدفاع عن 
احلقوق العربية املشروعة، 
التضامــن  مؤكــدا أهميــة 

العربي.
ولفــت الغــامن إلــى أن 

مهما تطلبت من تضحيات 
وجهود.

وأضاف أن موقف الكويت 
لــم يقتصر على املشــاركة 
امليدانيــة فــي القتــال بــل 
قدمت مختلف صور الدعم 
العسكري للجبهتني املصرية 
والسورية، وقادت اجلهود 
العربية واإلسالمية لبلورة 
موقف سياسي صلب داعم 
للموقف العربي، فضال عن 
دورها املشــهود في معركة 
النفط والتي كانت لها أكبر 
األثر على الدول املنحازة ضد 
احلقوق العربية، مستذكرا 
املوقف املبدئي والثابت ملصر 

الشقيقة سياسيا وعسكريا 
وشــعبيا فــي الوقوف مع 
احلق الكويتــي إبان الغزو 

العراقي الغاشم للكويت.
وعبــر ســفير الكويــت 
عن خالــص التهاني ملصر 
قيادة وحكومة وشعبا بهذه 
املناسبة العزيزة على قلب 
كل عربي والتــي تأتي هذا 
العام في ظل أجواء إيجابية 
مــن التعاون بــني البلدين 
الشقيقني والرغبة املشتركة 
في تعزيز مسيرة العالقات 
في ســائر املجاالت خاصة 
االقتصاديــة إذ تتواكب مع 
زيارة وفد كبير من مجتمع 
األعمال واملــال في الكويت 
للقاهــرة، والتــي أســفرت 
عــن تفاهمــات حــول عدد 
كبير من املشــروعات التي 
تخدم الطرفني في قطاعات 
واالســتثمار  التصنيــع 
والتجارة، وهو ما يؤكد أن 
تعاون البلديــن ال يتوقف 
ويشهد منوا مستمرا مدعوما 
بــإرادة ثابتــة مــن القيادة 
الكويتية تدفع دائما باجتاه 
مزيد من التقارب والتطور 

على األصعدة كافة.

أشار إلى املشاركة في إحياء ذكرى هذا اليوم اخلالد في تاريخ األمة العربية بكل الفخر واالبتهاج

السفير غامن صقر الغامن متحدثا إلى الزميلة ناهد إمام

٤٢ شــهيدا كويتيــا ارتقت 
أرواحهم للسماء في ساحات 
الشرف والفداء علي أرض 
سيناء وسطرت تضحياتهم 
ملحمة من العطاء وبرهنت 
على امتزاج دماء الشعبني 
الشقيقني في ساحة النضال، 
مشــيرا إلــى أن املشــاركة 
املعركــة  فــي  الكويتيــة 
جــاءت مجســدة للحــس 
العربي األصيل املتجذر بني 
الكويتيني وإميانا بضرورة 
بذل الغالي والنفيس لتحرير 
األرض املســلوبة وإثبــات 
قدرة األمــة العربيــة على 
استعادة حقوقها املشروعة 

«نفط الكويت»: االعتصام قادم إذا لم حتّل مشاكلنا
مجلس إدارة النقابة شدد على أن حقوق العاملني «خط أحمر وليست محل مساومة»

(ريليش كومار) عباس عوض وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملني في شركة نفط الكويت خالل املؤمتر الصحافي 

أسامة أبو السعود

أعلنت نقابــة العاملني 
بشركة نفط الكويت اتخاذ 
خطــوات تصعيدية إذا لم 
حتل مشــاكل العاملني في 
الشركة والقطاع النفطي.

النقابة  وقــال رئيــس 
عباس عوض خالل مؤمتر 
صحافــي عقــد امس مبقر 
احتــاد عمــال البترول في 
األحمــدي إن أهــم مطالب 
العاملني بالشــركة تتمثل 
في نظام الترقيات اجلديد 
وسرعة إجناز بيع اإلجازات 
وصــرف مكافأة الصفوف 
امللفــات  األماميــة وحــل 

العمالية العالقة.
وشــدد عوض على أن 
التصعيد قادم لرفع أي ظلم 
يتعرض له عمال شــركة 
نفــط الكويــت Koc، الفتا 

نهار لزيادة اإلنتاج في وقت 
زادت أسعار النفط عامليا، 
وهللا احلمــد مت ســد عجز 
موازنة الدولة وهذا بجهد 
عامل من أبناء هذا القطاع 
الــذي يســتحق حتقيــق 

مطالبه العادلة.
وقــال عــوض: نحــن 
متفائلون باملرحلة احلالية 
مــن نواب األمــة واختيار 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح لتشــكيل 
احلكومة اجلديدة، معربا 
عن أمله أن تكون حكومة 
إصــالح حقيقي، مشــددا 
علــى أن اإلصالح يبدأ من 
إعطــاء العمــال حقوقهــم 
العادلــة. واضاف عوض: 
نحن لسنا طالبني فلوس، 
لكن نطالب باحلق، مطالبا 
القادمة  امليزانيــات  جلنة 
إقرار حقوق القطاع النفطي 

بصفة مستعجلة في مجلس 
األمــة إلقــرار الصفــوف 
األمامية وشراء اإلجازات.

 مــن ناحيته، قال أمني 
الســر املســاعد م.ســعد 
إن  الهاجــري  احلميــدي 
املؤمتــر الصحافي خطوة 
القادم  التصعيــد  تســبق 
والذي يصل إلى االعتصام 
الــذي ســيتم حتديده في 
موعــد قريــب إذا لم حتل 
العالقــة وتنفــذ  امللفــات 
إدارة الشــركة واملؤسسة 

وعودهم.
من ناحيته، قال عضو 
مجلس إدارة النقابة سالم 
علي السبيعي، على املعنيني 
التدخل لنزع فتيل التصعيد 
القــادم، ولــن نقبــل بأي 
انتقاص من حقوق العاملني 
في الشركة، فهي خط أحمر 

وليست محل مساومة.

إلــى أن هنــاك مســؤولني 
يستخدمون النظام بشكل 
خاطئ، مضيفا: «لدينا نظام 
ولوائح فــي نفط الكويت 
فلمــاذا تســتحدثون لنــا 
أنظمة تضر بالعمال، فنحن 
مع أي تعديل يعتمد على 
تطبيــق الكفاءة». وطالب 
عوض املسؤولني بضرورة 
إعطاء القطاع النفطي احلق 
في صرف مكافأة الصفوف 

األمامية.
وأشــار إلــى أن رواتب 
عمــال القطــاع النفطي لم 
تتغير منذ عام ٢٠١١ وهي 
األقــل مقارنة بزمالئنا في 
بعــض الــدول بالرغم من 
ارتفاع كل األسعار وزيادة 
األعبــاء املعيشــية. وذكر 
أن عمــال القطــاع النفطي 
حافظــوا علــى اإلنتــاج 
ويواصلــون العمــل ليــل 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

األمني العام املساعد لشؤون احملافظات 
اطلع على املشروعات التنموية في كل محافظة

قام األمني العام املساعد 
باألمانــة العامــة للمجلس 
األعلى لشــؤون احملافظات 
الشيخ صباح أحمد صباح 
الســالم بزيــارة محافــظ 
الفروانية الشــيخ مشــعل 
اجلابر بديوان عام محافظة 
الفروانية، حيث حضر جانبا 
مــن اللقاء محافــظ مبارك 
الكبير محمود بوشــهري، 
وذلك في مستهل الزيارات 
الوديــة لــه بعــد صــدور 
املرســوم األميري بتعيينه 
أمينا عاما مساعدا باألمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
لشؤون احملافظات، وقد مت 
خــالل هذه اللقــاءات بحث 
املوضوعــات  ومناقشــة 
املشــتركة بــني احملافظات 
واملشــاكل واملعوقات التي 
تواجــه احملافظــني نتيجة 
متابعتهــم الدورية ألعمال 
محافظاتهم ونشاط األجهزة 

لتفعيــل دور احملافظــات 
مبا يدعم جهــود الوزارات 
والهيئات احلكومية في كل 
املجاالت باحملافظات والسعي 
الصعوبــات  كل  لتذليــل 

بالتنســيق مع باقي أجهزة 
الدولة، وحتديد أبرز القضايا 
واملوضوعات امللحة لتكون 
من أولويــات برنامج عمل 

احلكومة اجلديدة.

زار محافظة الفروانية في مستهل زياراته الودية بعد صدور مرسوم تعيينه

الشيخ مشعل اجلابر خالل اللقاء مع الشيخ صباح أحمد الصباح

احلكوميــة فيهــا، وكذلــك 
املشروعات التنموية اجلاري 
إقامتهــا فــي كل محافظة، 
كمــا مت اســتعراض بعض 
املقترحــات والتصــورات 


