
حتت رعاية وحضور سمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ ص��ب��اح األح��م��د أقيم 
صباح أمس حفل ختام جائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي وقراءاته 
وجتويد تاوته بدورتها التاسعة 

وذلك على مسرح قصر بيان.
وقد وصل سموه مكان احلفل حيث 
استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل 
كل من وزي��ر العدل ووزي��ر األوق��اف 
وال��ش��ؤون اإلسامية الدكتور فهد 
العفاسي وأع��ض��اء جلنة مسابقة 
الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي 

وجتويد تاوته.
وش���ه���د احل���ف���ل س��م��و ال��ش��ي��خ 
جابراملبارك رئيس مجلس ال��وزراء 
ورئ��ي��س امل��ج��ل��س األع��ل��ى للقضاء 
ورئ��ي��س محكمة التمييز ورئيس 
احملكمة الدستورية املستشار يوسف 

املطاوعة وكبار املسؤولني بالدولة.
وب��دأ احلفل بالنشيد الوطني ثم 
تاوة آيات من الذكر احلكيم بعدها 
ألقى وزي��ر ال��ع��دل ووزي���ر األوق��اف 
والشؤون اإلسامية كلمة قال فيها: 
أبدأ كلمتي بحمد الله الذي من علينا 
باإلسام دينا وديانة وأنعم علينا 
بالقرآن منهجا ودس��ت��ورا وهيأ له 
م��ن يستظهره ويحفظه جيا بعد 
ج��ي��ل وت��ف��ض��ل علينا مب��ن أرس��ل��ه 
رح��م��ة ل��ل��ع��امل��ني ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
وسلم ويسعدني أن أك��رر ترحيبي 
باملشاركني من املشايخ واحلافظني 
ع��ل��ى ث���رى ال��ك��وي��ت ال��ط��ي��ب��ة وف��ي 
مناسبة من أظهر املناسبات يتوق 
القلب إليها ويخشع عند حضورها 
مناسبة حتيط بها املائكة يشهدونها 
ويبلغون رب العزة أن ثمة رجاال 
ظلوا يذكرونك ويتسابقون في حفظ 
كتابك ويتنافسون فيه يبتغون 
مرضاتك ويرجون رحمتك ويخافون 

عذابك.
احلفل ال��ك��رمي ومتضي السنون 
وينمو الزرع ويكبر الغرس ويؤتي 
ثماره جنية ممتعة للناظر ومبهجة 
للمستظل بظله ذلكم الغرس الذي 
يرعاه صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد برعاية هذه اجلائزة املباركة 
كل عام رعاية أبوية شخصية والتي 
غ��دت تاجا ف��ي منظومة املسابقات 
ودرة في عقد اجلوائز ومازال يوليها 
سموه عظيم عنايته وفائق رعايته 
حتى أضحت بحمد الله شجرة باسقة 
ت��ط��اول عنان السماء أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تعنى بأهل القرآن 
ولدانا وشيبا حفاظا ومبتدئني تؤتي 
كل عام أكلها وتزداد بهجة ونضارة 
وتتطور عاما بعد ع��ام بفضل الله 
وكرمه ثم مبا توليه سيدي صاحب 
السمو من العناية واالهتمام بها مع 
حرصك البالغ على حضور احلفل 
اخلتامي كل عام مع كثرة املهام وتعدد 
املسؤوليات فشكر الله سعيكم وجعل 
ذل��ك ف��ي صحيفة حسناتكم ورف��ع 
قدركم في الدارين وحفظكم بحفظكم 

للقرآن ورعاية أهله.
أيها احلفل الكرمي انقضت تسع 
دورات م���ن ه���ذه اجل���ائ���زة وه��ي 
ت��زداد تألقا وبهاء وزي��ادة في إقبال 
املشاركني عليها من فئات مختلفة 
صغارا وك��ب��ارا حتى شهدنا زي��ادة 
ملحوظة ف��ي ع��دد املتقدمني لهذه 
املسابقة ف��ي ه��ذا ال��ع��ام وتنافسا 
قويا في احلفظ واإلتقان فصار اسم 
الكويت يتردد في آفاق األرض وعنان 
السماء كدولة راعية للقرآن معتنية 
بأهله مكبرة م��ن ش��أن م��ا يحتويه 
من قيم أخاقية رائ��دة ومشتركات 
إنسانية فاضلة وتشريعات حكيمة 
رائ���دة وذل��ك��م ه��و ه��دف املسابقة : 
بث روح التسابق في اخليرات على 
ثرى هذه الباد املباركة حرسها الله 
وزادها أمنا وأمانا واطمئنانا ورخاء 
والتي عرف أهلها منذ القدم باالعتناء 
بحفظ ال��ق��رآن ومدارسته حتى غدا 
ال��ق��رآن بوسطيته واعتداله مكونا 
أساسيا من مكونات الهوية الكويتية 

املتضلعة مبعاني الوسطية واالعتدال 
وغ��دت السماحة املجتمعية وقبول 
اآلخر والتعايش بني األطياف بسام 
وأم��ن طابعا عاما وقاسما مشتركا 
وسمة أساسية تغطي ك��ل مظاهر 
احلياة في اجلماعة الكويتية القدمية 

واحل��دي��ث��ة س��اع��د على ذل��ك تعامل 
اإلنسان الكويتي القدمي مع شعوب 
مختلفة املشارب واللغات والعادات 
واحل��ض��ارات نقل اليها وأخ��ذ منها 
وتفاعل معها وزود مجتمعه بخير 
م��ا حتمله ه��ذه الشعوب م��ن أفكار 

وع��ادات وسبل حياة ال تعارض مع 
أحكام الدين واخلصوصية الكويتية.

احل��ف��ل ال��ك��رمي إن مم��ا تنعم به 
ال��ك��وي��ت م��ن أم��ن وأم���ان وازده���ار 
واستقرار وتسامح وتعايش بني 
أهلها لهو بفضل الله ثم بفضل متسك 

قيادتها الكرمية وعلى رأسها صاحب 
السمو أمير الباد بالقرآن باعتباره 
أه��م مكون من مكونات الشخصية 
الكويتية التي عرفت بحبها للخير 
وتسامحها مع اآلخر وتسلحها بقيم 
الوحدة الوطنية والتعايش السلمي 

واحل��وار احلضاري وإرس��اء قواعد 
العدل والقيم اإلنسانية واحلضارية 
النبيلة التي عززها القرآن وأكدها 

وشارك في تشكيلها ورسم معاملها.
وقد قامت الوزارة في سبيل إجناح 
هذه اجلائزة القيمة بوضع تصور 

متكامل إلقامة هذه املسابقة وكونت 
ف��رق��ا وجل��ان��ا ووض��ع��ت األس��ل��وب 
األمثل في كيفية حتكيمها واختيار 
مجموعة أه��ل العلم واالختصاص 
واخلبرة في القرآن وحفظه وجتويده 
م��ن شتى أق��ط��ار العالم اإلس��ام��ي 
كما مت وضع منهج للتحكيم يتميز 
بالدقة والعدالة واملوضوعية حتى 
ت��خ��رج ه���ذه اجل���ائ���زة ب��ال��ص��ورة 

الائقة بالقرآن العظيم.
احلفل الكرمي وفي اخلتام أتوجه 
بالشكر اجل��زي��ل وال��ث��ن��اء امل��ق��در 
لصاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد على عنايته األبوية 
احلانية واهتمامه البالغ بجائزة 
الكويت الدولية ولولي عهده األمني 
سمو الشيخ ن��واف األحمد ولسمو 
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر 
امل��ب��ارك كما أت��وج��ه بالشكر لكل 
م��ن ش��ارك وس��اه��م ف��ي إجن��اح هذه 

اجلائزة.
وإني أسأل الله تعالى أن يحفظ 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأن 
يدمي عليها االمن واألمان وأن يجعلها 

سخاء رخاء وسائر باد املسلمني.
وآخ��ر دع��وان��ا أن احلمد الله رب 
العاملني. والسام عليكم ورحمة الله 

وبركاته«.
ثم مت عرض فلم بعنوان »الدورة 
ال��ت��اس��ع��ة« ب��ع��ده��ا تفضل سموه 
ب��ت��ك��رمي جل���ان التحكيم وت��ق��دمي 
اجل��وائ��ز على الفائزين واجلهات 
الفائزة مبسابقة الكويت الدولية 
حل��ف��ظ ال���ق���رآن ال��ك��رمي وق��راءت��ه 

وجتويد تاوته.
كما مت تقدمي هدية تذكارية إلى 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد بهذه 

املناسبة.
وقد غادر سموه مكان احلفل مبثل 

ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
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سموه كّرم جلان التحكيم  والفائزين

أمير البالد يشمل برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي
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