
حتت رعاية وحضور صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د أقيم صباح أم��س احلفل 
اخل���ت���ام���ي ل��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن 
وال��ف��ائ��زات ف��ي مسابقة الكويت 
ال��ك��ب��رى حل��ف��ظ ال���ق���ران ال��ك��رمي 
وجت��وي��ده احل��ادي��ة والعشرون 

وذلك على مسرح قصر بيان.
   وق�����د وص�����ل س���م���وه إل���ى 
م��ك��ان احل��ف��ل حيث استقبل بكل 
ح��ف��اوة وترحيب م��ن قبل وزي��ر 
العدل ووزي��ر األوق��اف والشؤون 

اإلسالمية الدكتور فهد العفاسي.
   وشهد احلفل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس املجلس األعلى للقضاء 
ورئيس محكمة التمييز ورئيس 
احملكمة ال��دس��ت��وري��ة املستشار 
يوسف املطاوعة ورئيس مجلس 
األم���ة ب��اإلن��اب��ة عيسى الكندري 

وكبار املسؤولني بالدولة.
   وبدأ احلفل بالنشيد الوطني 
ث��م ت��ال أح��د الفائزين باملسابقة 
آيات من الذكر احلكيم وألقى وزير 
العدل ووزي��ر األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية كلمة قال فيها: أحييكم 
بتحية م��ن القلب يطيب شذاها 
مسكا وريحانا وحتمل في طياتها 
حبا ووف��اء حتية أهل اجلنة يوم 
ي��ل��ق��ون��ه س���الم ف��ال��س��الم عليكم 

ورحمة الله وبركاته.
   إن تفضلكم يا صاحب السمو 
برعاية مسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وجت��وي��ده 
وتتويجها بتوجيهاتكم السامية 
لتحفيظ القرآن الكرمي وتشريفها 
ب��ح��ض��ور س��م��وك��م ح��ف��ل تكرمي 
الفائزين في كل ع��ام لهو توفيق 
م��ن الله تعالى أج��رى ب��ه اخلير 
على يديكم لتكون في مقام القدوة 
احلسنة ف��ي العمل م��ن أج��ل عزة 

اإلسالم ونصرة املسلمني.  
ك���م���ا ي��ش��رف��ن��ي ف����ي رح����اب 
ه��ذا االحتفال الطيب بالفائزين 
والفائزات مبسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ ال��ق��ران ال��ك��رمي وجت��وي��ده 
احلادية والعشرين والذي يؤصل 
اهتمام دول��ة الكويت بكتاب الله 
تعالى استمرارا لنهج سلفكم أمير 

القلوب الشيخ جابر االحمد.
   يشرفني أن أقف في هذا املقام 
ن��ي��اب��ة ع��ن إخ��وان��ي ف��ي األم��ان��ة 
العامة لألوقاف ألحمد الله تعالى 
على نعمته باستمرار جناح هذه 
املسابقة لتبلغ عامها احل��ادي 
والعشرين وهو انعكاس الهتمام 
س��م��وك��م ال��ب��ال��غ وإلس��ه��ام��ات��ك��م 
املتميزة في خدمة كتاب الله تعالى 
وح��رص سموكم على نشأة جيل 
من أبناء هذا الوطن على تعاليم 
الدين اإلسالمي وخلق القرآن عمال 
بقوله سبحانه تعالى: »إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر 
املؤمنني الذين يعملون الصاحلات 

أن لهم أجرا كبيرا«.

لقد م��ن الله علينا ف��ي األمانة 
ال��ع��ام��ة ل��ألوق��اف م��ن��ذ إنشائها 
وحتى يومنا ه��ذا برعاية كتابه 
الكرمي وحفظة كتابه األب��رار وها 
هم أبناؤكم حفظة كتاب الله عز 
وج��ل منهم م��ن الله عليه بكرمه 
فحفظه كامال ومنهم م��ن يحفظ 
اج��زاء منه وهم على طريق النور 
والهداية ماضون ليحفظوه كامال 

بإذن الله تعالى.
   وف�����ي ذل�����ك ف��ل��ي��ت��ن��اف��س 
املتنافسون نسأل الله أن يجعل 
ذلك في ميزان حسناتهم وانطالقا 
من أهداف مسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ القرآن الكرمي وجتويده فقد 
وضعت االمانة العامة لألوقاف 
في سلم أولوياتها تنسيق اجلهود 
ال��رام��ي��ة إل���ى ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ق��رآن 
الكرمي وعلومه واستقطاب كافة 
فئات املشاركني واملشاركات فتم 
استحداث جلنة اململكة املتحدة 
وإيرلندا وتخصيص جلنة لكبار 
السن إضافة إلى االهتمام بذوي 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ون���زالء 
دور الرعاية االجتماعية ب��وزارة 
ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة والعمل 

ومركز الكويت للتوحد وم��ن ثم 
فئة املكفوفني وفئة الصم ولم تغفل 
املسابقة فئة ن���زالء املؤسسات 

اإلصالحية.
إننا لنفخر اليوم بتتويج كوكبة 
ج��دي��دة م��ن حفظة كتاب الله عز 
وجل في مسابقة الكويت الكبرى 
حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وجت��وي��ده 
)احل��ادي��ة والعشرين( »يحبهم 
ويحبونه« التي بلغ عدد املتأهلني 
للتصفيات النهائية بحمد الله 

)1729( م��ش��ارك��ا وم��ش��ارك��ة 
ميثلون ع��دد 40 جهة حكومية 
وخيرية داخل دولة الكويت وكان 
إجمالي ع��دد ال��رج��ال 688 وعدد 
ال��ن��س��اء 864 وع���دد ال��ف��ئ��ات من 
ذوي االحتياجات اخلاصة 177 
متسابقا ومتسابقة من فئة الصم 
وال��ب��ك��م وف��ئ��ة املكفوفني ومركز 
الكويت للتوحد ونزالء املؤسسات 

اإلصالحية واألحداث.
وقد بلغ عدد الفائزين بحمد الله 

225 فائزا من الذكور واإلناث في 
مختلف شرائح وفئات املسابقة 
وذلك مبعدل )72( فائزا من الرجال 
والبنني و)65( فائزة من النساء 
والبنات و )51( فائزا وفائزة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة و ) 8 ( 

فائزين من املؤسسات اإلصالحية 
و )12( ف���ازا وف��ائ��زة م��ن جلنة 
بريطانيا وايرلندا و )17( فائزا 
وفائزة من اللجنة اخلاصة بكبار 
السن. اسمحوا لي أن أهنى باسم 
سموكم جميع الفائزين والفائزات 

وأن أشكر جهودهم سائال الله 
تعالى لهم التوفيق والنجاح في 
خدمة كتاب الله عز وجل كما أهنى 
أولياء أمورهم الذين كانوا هم أحد 
أهم أسباب النجاح وليستبشروا 
بتاج الوقار ال��ذي سيقلدوله في 

اآلخرة كما وعدهم الله سبحانه.
   وان��ن��ا نعد سموكم أن تظل 
جهودنا موصولة لرعاية األجيال 
اجل��دي��دة م��ن أب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن 
العزيز على االجتماع حول مائدة 
ك��ت��اب ال��ل��ه ال��ع��ظ��ي��م وتشجيع 
التنافس على حفظه وإتقان تالوته 
وت��دب��ره وتعلم معانيه عرفانا 
بقدر هذا الكتاب الذي هو أمانة في 
أيدينا ونعدكم أيضا ان تواصل 
األمانة العامة لألوقاف جهودها 
احلثيثة ف��ي دع��م ك��اف��ة مجاالت 
التنمية املجتمعية األخ��رى جنبا 
إل��ى جنب م��ع مؤسسات الدولة 
الرسمية واألهلية األخ��رى التي 
تسعى إل��ى املساهمة ف��ي النماء 
وال��رخ��اء واالس��ت��ق��رار املجتمعي 
في ظل القيادة احلكيمة لسموكم 

وسمو ولي عهدكم األمني.
وال يسعني في هذا املقام املبارك 

إال أتوجه بخالص الشكر لسموكم 
على رعايتكم الكرمية ألهل القرآن 

ولهذه املسابقة املباركة.
   وأن أشيد بآبائنا وأمهاتنا 
الواقفني والواقفات الذين قدموا 
بعض أموالهم وعقاراتهم وقفا 
لله ومنها أوقافهم على كتاب الله 
تعالى فنزف لهم بشرى ما قدمت 
أيديهم والشكر موصول لكل من 
ساهم بجهده ووق��ت��ه ف��ي إجن��اح 
ه��ذه املسابقة فى األم��ان��ة العامة 
لألوقاف واللجان املنظمة واجلهات 
املشاركة.. وشكرا جلميع من ساهم 
ويساهم في دع��م رسالة الوقف 

واألوقاف.
 بعدها مت عرض فيلم وثائقي 
عن مسابقة الكويت الكبرى حلفظ 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي بعنوان )يحبهم 
ويحبونه( ثم تفضل سموه بتقدمي 
اجلوائز للفائزين واجلهات الفائزة 
مبسابقة الكويت الكبرى احلادية 
والعشرون حلفظ القرآن الكرمي 

وجتويده.
   كما مت تقدمي هدية تذكارية إلى 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد بهذه املناسبة.

3 alwasat.com.kwمحليات

سموه كّرم الفائزين في املسابقة

أمير البالد يشمل برعايته وحضوره مسابقة الكويت للقرآن الكرمي 
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سمو األمير يتقدم احلضور خالل النشيد الوطني

أمير البالد مع الفائزين والفائزاتسموه مع القائمني على املسابقة

سموه يكرم يوسف احلجيسمو األمير محييا احلضور

جانب من احلضورتقدمي هدية تذكارية لسمو األمير

د. فهد العفاسي متحدثا

على  ي��ح��رص  األم��ي��ر  سمو  العفاسي: 
نشأة أبناء الوطن على تعاليم الدين 
اإلس�����الم�����ي وُخ�����ل�����ق ال�����ق�����رآن ال���ك���رمي

ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��س��اب��ق��ة ي��ؤص��ل 
تعالى ال��ل��ه  ب��ك��ت��اب  ال��ك��وي��ت  اه��ت��م��ام 


