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سموه شمل برعايته وحضوره حفل ختام الدورة العاشرة للجائزة

األمير يكرم الفائزين بجائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي 

سمو األمير يتقدم احلضور خالل النشيد الوطني

حتت رعاية وحضور صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد أقيم صباح أمس 
)حفل ختام جائزة الكويت الدولية حلفظ 
ال��ق��رآن ال��ك��رمي وق��راءات��ه وجت��وي��د تالوته 
بدورتها العاشرة( وذلك على مسرح قصر 

بيان.
 وق���د وص���ل س��م��وه م��ك��ان احل��ف��ل حيث 
استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة و أعضاء جلنة 

املسابقة.
وش��ه��د احل��ف��ل رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان مبملكة 
ماليزيا الصديقة الداتو محمد ع��ارف مت 
يوسف ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ورئ��ي��س املجلس األع��ل��ى للقضاء ورئيس 
محكمة التمييز ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشار يوسف املطاوعة و رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر 

صباح األحمد وكبار املسؤولني بالدولة.
وب��دأ احلفل بالنشيد الوطني ثم تالوة 
آي��ات من الذكر احلكيم بعدها ألقى وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة 

لشؤون البلدية كلمة قال فيها:
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن العاملني في وزارة 
األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية كافة أتقدم 
إليكم ب��واف��ر الشكر وع��اط��ر ال��ث��ن��اء على 
تفضلكم باحلضور والرعاية السامية حلفل 
جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن الكرمي 
وق���راءات���ه وجت��وي��د ت��الوت��ه ف��ي نسختها 
العاشرة والذي يأتي حرصا من سموكم على 
العناية واالهتمام بالقرآن الكرمي وإك��رام 

أهله وتشجيع حفظته.
ك��م��ا ي��س��ع��دن��ي وي��ش��رف��ن��ي أن أرح���ب 
ب��امل��ش��ارك��ني ف���ي اجل���ائ���زة م���ن امل��ش��اي��خ 
واحلافظني على أرض الكويت الطيبة وفي 
مناسبة من أطهر املناسبات وأزكاها يتوق 

القلب إليها ويخشع عند حضورها مناسبة 
حت��ي��ط ب��ه��ا امل��الئ��ك��ة ي��ش��ه��دون ويبلغون 
رب ال��ع��زة أن ثمة رج���اال ظ��ل��وا يذكرونك 
ويتسابقون في حفظ كتابك ويتنافسون 
فيه يبتغون مرضاتك وي��رج��ون رحمتك 

ويخافون عذابك.
سمو أمير البالد املفدى هاهي الكويت 
بهذا الغرس ال��ذي تغرسونه كل عام حتى 
بلغ عامه العاشر وحتت رعايتكم وعظيم 
عنايتكم وش��ه��ودك��م حل��ف��ل خ��ت��ام��ه غ��دت 
الكويت تاجا في منظومة املسابقات ودرة 
في عقد اجلوائز وشجرة تطاول عنان السماء 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تعنى بأهل 
القرآن حفظة وقارئني ولدانا وشيبا تؤتي 
أكلها كل عام عاما بعد عام بفضل الله وكرمه 

ثم مبا يوليه سموكم من العناية واالهتمام 
بها وحرصكم البالغ على حضور احلفل 
اخلتامي كل عام فشكر الله سعيكم وجعل 
ذلك في صحيفة حسناتكم ورفع قدركم في 
الدارين وحفظكم بحفظكم للقرآن ورعاية 

أهله.
لقد انقضت عشر دورات من هذه اجلائزة 
وه��ي ت��زداد تألقا وبهاء وزي��ادة ومن��اء في 
إق��ب��ال املشاركني عليها م��ن فئات مختلفة 
ودول متعددة وأعمار متباينة حتى شهدنا 
زي���ادة ملحوظة ف��ي ع��دد املتقدمني لهذه 
املسابقة في هذا العام وشهدنا تنافسا قويا 
في احلفظ واإلت��ق��ان على ث��رى ه��ذه البالد 
املباركة حفظها الله وزاده���ا أمنا وأمانا 
واطمئنانا ورخاء هذه البالد التي عرف أهلها 

منذ القدم باالعتناء بحفظ القرآن ومدارسته 
حتى أصبح ال��ق��رآن بوسطيته واعتداله 
مكونا أساسيا من مكونات الهوية الكويتية 
املتأصلة مبعاني الوسطية واالعتدال وغدت 
السماحة املجتمعية وقبول اآلخر والتعايش 

بسالم وأمن طابعا عاما وقاسما مشتركا.
وق���د ق��ام��ت ال�����وزارة ف��ي سبيل إجن��اح 
هذه اجلائزة القيمة بوضع تصور متكامل 
إلقامة ه��ذه املسابقة وكونت فرقا وجلانا 
ووض���ع���ت األس���ل���وب األم���ث���ل ف���ي كيفية 
حتكيمها باختيار مجموعة من أه��ل العلم 
واالختصاص واخلبرة في القرآن وحفظه 
وجتويده من شتى أقطار العالم وبوضع 
منهج للتحكيم يتميز باإلتقان والتحسني 
والدقة واملوضوعية حتى تخرج اجلائزة 

بهذه الصورة الالئقة.
وف���ي اخل��ت��ام أت��وج��ه بالشكر اجل��زي��ل 
والثناء املقدر لصاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد على عنايتكم األبوية 
احلانية واهتمامكم البالغ بجائزة الكويت 
الدولية كما أتوجه بالشكر واالمتنان لولي 
العهد األم���ني سمو الشيخ ن���واف األحمد 
وال��ش��ك��ر امل��وص��ول لسمو رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء الشيخ جابر امل��ب��ارك. وإن��ي أسأل 
الله تعالى أن يحفظ على الكويت أمنها وأن 

يجعلها سخاء رخاء وسائر بالد املسلمني.
بعدها مت ع��رض فيلم ب��ع��ن��وان )عشر 
سنوات من النجاح( والذي يتضمن تقريرا 

عن اجلائزة.
وق��د تفضل صاحب السمو أمير البالد 
بتكرمي جل��ان التحكيم وت��ق��دمي اجل��وائ��ز 
للفائزين واجلهات الفائزة مبسابقة الكويت 
ال��دول��ي��ة حلفظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي وق��راءت��ه 
وجت��وي��د ت��الوت��ه ب��دورت��ه��ا ال��ع��اش��رة كما 
مت تقدمي هدية تذكارية إل��ى سموه بهذه 
املناسبة. وقد غادر سموه مكان احلفل مبثل 

ما استقبل به من حفاوة وتقدير.

أمير البالد يتوسط عمادي والشعلة في لقطة جماعية مع الفائزين
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متابعة لفقرات حفل اخلتام

األمير يهنئ الفائزين
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وزير األوقاف فهد الشعلة يرحب بسمو األمير

تقدمي هدية تذكارية لسمو األميرسمو األمير يكرم قارئ القرآن املصري الشيخ محمود الطبالوي

الوزير فهد الشعلة متحدثاً


