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اجل� � � � �ب � � � ��ري :أب � � � �ن� � � ��اء ال � � �ك � � ��وي � � ��ت جُ � � �ب � � �ل � � ��وا ع� � �ل� � ��ى ح� � � ��ب ال� � � � �ق � � � ��رآن وت � � �ن� � ��اف � � �س� � ��وا ع� � �ل� � ��ى ال � � �ق � � �ي � � ��ام ب � �خ� ��دم � �ت� ��ه
ج� � � � ��ائ� � � � ��زة ال � � � �ك� � � ��وي� � � ��ت ال � � � ��دول� � � � �ي � � � ��ة ل � � � �ل � � � �ق� � � ��رآن ال � � � � �ك� � � � ��رمي ح � � � � � � � ��ازت ص � � � � � ��دى إع� � ل� ��ام � � � �ي� � � ��ا ال م � � �ث � � �ي� � ��ل ل� ��ه
ال���دك���ت���ور
تتمة 2
محمد فالح
مندكار كلمة
قال فيها :لقد من الله على هذه األمة
بالقرآن الكرمي حيث قال تعالى:
(لقد من الله على املؤمنني إذ بعث
فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
واحلكمة )...فبه أخ��رج الله هذه
األمة من الظلمات إلى النور ومن
الضاللة إلى الهدى ومن اجلهالة
إل���ى ال��ع��ل��م ..وه���و م��ص��در العز
والفخر لهذه األم��ة ..قال تعالى :
(لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم
أف�لا تعقلون) م��ن ق��ال ب��ه صدق
وم��ن حكم به ع��دل وم��ن دع��ا إليه
هدي إلى صراط مستقيم ..وان الله
تعالى رفع قدر أهل القرآن وأعلى
منازلهم على العاملني ..ويكفيهم
فخرا أنهم أهل الله وخاصته وان
الله جعل لهم اخليرية على من

سواهم (خيركم من تعلم القرآن
وعلمه) وجعلهم في الرتبة مع
السفرة الكرام البررة..
وإن��ن��ا لنحمد ال��ل��ه تعالى أن
جعلنا ممن اختصهم بهذا الفضل
العظيم وأكرمنا بهذا املقام الرفيع
ب��أن جعلنا أوع��ي��ة حلفظ كتابه
وسخرنا خل��دم��ة ال��ق��رآن الكرمي
وجعلنا سببا ف��ي نشر ثقافته
وعلومه وال��دع��وة إل��ى طريقه..
طريق اخلير واحل��ق والوسطية
واالع���ت���دال ق��ال تعالى (إن هذا
القرآن يهدي للتي هي أقوم).
ومن متام النعمة علينا أن أكرمنا
الله عز وج��ل وم��ن علينا بأسرة
آل الصباح ال��ك��رام الذين منذ أن
تولوا زمام احلكم وهذا البلد ينعم
باألمن واألم��ان والسعة والرخاء
ولله احلمد واملنة ..كما أنهم كانوا
وما زال��وا رع��اة داعمني للمسيرة
القرآنية في الكويت يولونها رعاية

خاصة واهتماما ملحوظا..
وإننا يا صاحب السمو لنفتخر
باملهمة التي أوكلت إلينا في جائزة
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة حلفظ ال��ق��رآن
الكرمي وقراءاته وجتويد تالوته
وذل��ك بالتحكيم ب�ين املتسابقني
واختيار املتفوقني منهم في حفظهم
وجتويدهم وتالوتهم وأدائهم..
وإن��ن��ا إذ نشكر القائمني على
اجل��ائ��زة على ه��ذه الثقة الغالية
فإننا نؤكد أننا حرصنا كل احلرص
على حت��ري الدقة واحليادية في
التقييم والتحكيم بني املتسابقني
وأداء األم��ان��ة ب��ص��دق وإخ�لاص
ورعايتها حق الرعاية ..مستعينني
بالله تعالى في ذل��ك ف��إن أصبنا
فبمحض فضل الله وإن وقع زلل
فمن أنفسنا والشيطان.
ص��اح��ب ال��س��م��و ..أي��ه��ا احلفل
ال��ك��رمي  :باسمي وب��اس��م أعضاء
جلنة التحكيم الكرام ..يسعدني أن

أستغل هذا املوقف املشرف ألرفع
إليكم ياصاحب السمو أسمى آيات
التقدير والعرفان شكرا لكم على
رعايتكم الكرمية للجائزة سائال
املولى عز وج��ل أن يجزيكم خير
اجلزاء ويدميكم ذخرا لهذا الوطن
احلبيب ..كما يسرني أن أقدم بالغ
شكري وتقديري جلميع القائمني
على جائزة الكويت الدولية على
ج��ه��وده��م الطيبة ال��ت��ي بذلوها
والتنظيم ال��رائ��ع ال��ت��ي حظيت
به اجل��ائ��زة ..كما أتوجه بالشكر
وال��ت��ق��دي��ر ألص��ح��اب الفضيلة
زمالئي في جلنة التحكيم ..على
جهودهم امل��ب��ارك��ة التي بذلوها
وتفانيهم في مهمتهم..
أراد الله بهذه البالد أمرا رشدا
حتت امرتكم وأثلج الله صدورنا
بحكمتك وحنكتك وي��ص��دق فيك
قول القائل (إذا املكارم في آفاقنا
ذكرت فإمنا بك فيها يضرب املثل).

أسال الله العظيم بنعمه وكرمه
أن يحفظكم بحفظه وي��ك�لأك��م
برعايته وعنايته وأن يجعل ما
قدمتموه خلدمة ال��ق��رآن ودينكم
وب�ل�ادك���م وش��ع��ب��ك��م رف��ع��ة في
درجاتكم ي��وم تلقونه كما أسأله
أن يحفظ عضدكم سمو ولي عهدكم
وس��م��و رئ��ي��س مجلس ال����وزراء
واألسرة احلاكمة الكرمية والشعب
الكويتي املخلص.
بعدها تفضل س��م��وه بتكرمي
جل��ان التحكيم وت��ق��دمي اجلوائز
على الفائزين واجل��ه��ات الفائزة
مبسابقة الكويت الدولية حلفظ
ال��ق��ران الكرمي وق��راءت��ه وجتويد
تالوته.
كما مت ت��ق��دمي ه��دي��ة تذكارية
إل��ى ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
بهذه املناسبة وق��د غ��ادر سموه
مكان احلفل مبثل ما استقبل به من
حفاوة وترحيب.

تقدمي هدية لسمو األمير
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سمو األمير مكرما رئيس جلنة التحكيم محمد فالح مندكار

سموه يكرم فريد أسد عمادي

 ..ويكرم أحد األعضاء

تكرمي أحمد الطويل

أمير البالد يكرم أحد املشاركني

 ..ويكرم متسابقا آخر

الوزير محمد اجلبري متحدثا

جانب من كبار احلضور

