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ِشَفاء َوَرْحَمٌة
ْلُمْؤِمِنيَن{اإلسراء/82. ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّ يقول الله عز وجل }َوُنَنزِّ

أنعــم اللــه -عــز وجــل- علــى هــذه األمــة بــأن أرســل إليهــا ســيد األوليــن واآلخريــن، وخاتــم النبييــن؛ محمــدًا بــن عبداللــه 
- صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم-، وأنــزل عليــه كتابــه القــرآن الكريــم هــدًى ونــورًا، وشــفاًء وضيــاًء، ورحمــًة وذكــرًا.
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قدرات فائقة
»ليــس لدينــا فئــة احتياجــات خاصــة ولكــن ذو قــدرات خاصــة هــم هــؤالء األطفــال الذيــن تجــاوزوا هذه اإلعاقــات وتجاوزوا 
تحديــات اإلعاقــة النفســية التــي هــي أبلــغ مــن الجســدية وعملــوا علــى حفــظ كتــاب اللــه والوقــوف أمــام النــاس وإبــراز 
هــذه المعرفــة التــي يعتــزون بهــا وُيســر بهــا أســرهم وينشــرح لهــا صدرهــم إن هــؤالء حقيقــة أصحــاب قــدرات خاصــة«.

راعي الجائزة صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز



النشأة والتأسيس
بــن  ســلطان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  تبنــى   •
ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، 
فكــرة إقامــة مســابقة فــي حفــظ القــرآن الكريــم لألطفال 
وكل  جوائزهــا  بقيمــة  ســموه  يتكفــل  إذ  المعوقيــن؛ 
تكاليفهــا مــن مالــه الخــاص؛ وذلــك بهــدف شــحذ همــم 
ــاب  ــاوة كت ــة مــن المجتمــع لحفــظ وت ــة الغالي هــذه الفئ
ــم؛ أســوًة بإخوانهــم مــن األطفــال األســوياء. ــه العظي الل
• مــرت المســابقة بعــدة مراحــل؛ حتــى جــاءت انطاقــة 
دورتهــا األولــى عــام 1417هـــ، وهــذه المراحــل هــي:

العــام  اإلعــداد  إلــى  تهــدف  لجنــة تحضيريــة  • تشــكيل 
لإلطــار  المبدئــي  التصــور  ووضــع  للمســابقة، 

1415/8/4هـــ.  بتاريــخ  لهــا  التنظيمــي 
كأحــد  اإلدارة  مجلــس  قبــل  مــن  المســابقة  اعتمــاد   •
الخامــس  اجتماعهــا  فــي  وذلــك  الجمعيــة،  نشــاطات 

1415/9/12هــــ.  فــي  المنعقــد  والســتين 
• اعتمــاد اســم )مســابقة األميــر ســلطان بــن ســلمان 
لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن( للمســابقة 

بالقــرار رقــم 415/65/3 وتاريــخ 1415/9/12هـــ. 
• إشــادة وزارة الشــؤون اإلســامية بفكــرة المســابقة 
1415/5/17هــــ.  وتاريــخ   1/415/1752 رقــم  بالخطــاب 
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• اعتمــاد مجلــس اإلدارة قواعــد المســابقة وأهدافهــا 
وفروعهــا وشــروطها وجوائزهــا وميزانيتهــا المقترحــة 
رقــم  بالقــرار  والســبعين  الرابــع  اجتماعــه  فــي 

1416/8/1هــــ.  وتاريــخ   416/10/74/2
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  • صــدرت موافقــة 
علــى الفكــرة بخطابهــا رقــم 3779 بتاريــخ 1416/9/8هـــ.
• انطــاق أول دورة للجائــزة فــي 1417/7/28هــــ، بحضــور 
فضيلــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه بن بــاز مفتي عام 
المملكــة الســابق -رحمــه اللــه- ومعالــي الدكتــور عبدالله 
الشــؤون اإلســامية  وزيــر  التركــي  عبدالمحســن  بــن 

واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد األســبق؛ ممــا أعطــى 
المســابقة زخمــًا وتقديــرًا كبيريــن.

• وافــق صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان 
إدارة  مجلــس  رئيــس  عبدالعزيــز  بــن  بــن ســلمان 
الجمعيــة فــي 1437/7/19هـــ علــى تحويــل اســم 
مســابقة ســموه لحفــظ القــرآن الكريــم إلــى »جائــزة 
األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم 
ــز  ــن«، ومضاعفــة قيمــة الجوائ لألطفــال المعوقي
أربعــة  إلــى  الجائــزة  فــروع  مســتويات  وزيــادة 

مســتويات.



أهداف الجائزة:

• تشجيع الناشئة
من المعوقين 

جسديًا وعقليًا على 
حفظ كتاب الله، 

وتدبر معانيه. 

تأهيل األطفال 
المعوقين لمواكبة 
غيرهم من حفظة 
كتاب الله الكريم. 

ربط الناشئة من 
المعوقين بدينهم، 
وكتاب ربهم، 
ومجتمعهم المسلم
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معلومات عامة: 
- يتــم تزويــد المتســابق ومرافقــه بتذكرتــي ســفر داخليــة بالطائــرة ذهابــًا وإيابــًا علــى درجــة الضيافــة مــن منطقــة 

إقامتــه إلــى المدينــة التــي ســتقام فيهــا الجائــزة. 
- يتــم ترتيــب الســكن واإلعاشــة والرعايــة الطبيــة والتنقــات للمتســابق مــع مرافقــه مــن خــارج المدينــة التــي 

ســتقام فيهــا الجائــزة. 
- يحق لَمن شارك في الجائزة، ولم يفز، المشاركة مرة أخرى في الدوارات التالية في نفس المستوى. 

- ال يحق لَمن شارك وفاز في نفس المستوى المشاركة مرة أخرى إال في مستوى أعلى.
- ُيستبعد عن المشاركة في األعوام المقبلة كل َمن تم قبوله، وأصدرت له تذاكر، ولم يحضر.

أن يكون المتسابق سعودي الجنسية،
أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، 
أو مقيمًا بالمملكة العربية السعودية. 

 أي استبانة غير 
مكتملة تستبعد من 
المنافسة.

 ال ُتعتمد نسخة االستبانة في 
التقديم إال بعد وصول األصل.

أن يرافق االستبانة تقرير طبي 
حديث يثبت اإلعاقة مع استبانة 

الترشيح.
 أن يكون المتسابق من ذوي 
اإلعاقة الجسدية أو العقلية 
أو كلتيهما معًا، على أن 
تتولى لجنة طبية معتمدة 
تقرير ذلك. 

أال يزيد عمر المتسابق 
على خمسة عشر عامًا 
وقت انعقاد الجائزة. 

ال تعتبر تعبئة االستبانة قبواًل 
في الجائزة ما لم توافق اللجنة 

الفنية عليها.

شروط القبول

1

2

3

45

6

7



الفروع والمستويات
تنقســم الجائــزة إلــى ثاثــة فــروع، بحســب نــوع إعاقــة الطفــل أو الطفلــة، وإلــى أربعــة مســتويات خاصــة بمــا يجــب حفظــه 

مــن آيــات القــرآن الكريــم. وذلــك علــى النحــو التالــي:

الفرع األول: المعوقون جسديًا فقط

الفرع الثاني: المعوقون إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق

الفرع الثالث: المعوقون عقليًا وجسديًا أو عقليًا فقط

المستوى األول

المستوى األول

المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثالث

المستوى الثالث

المستوى الثاني

المستوى الثاني

المستوى الثاني

المستوى الرابع

المستوى الرابع

المستوى الرابع

حفظ خمسة عشر
جزءًا متصًا

حفظ ثاثة أجزاء متصلة

الحفظ من سورة الجن 
إلى سورة الناس

حفظ خمسة أجزاء 
متصلة

حفظ جزء واحد متصل

حفظ 20 سورة متصلة 
من جزء عّم

حفظ عشرة أجزاء متصلة

حفظ جزأين متصلين

حفظ جزء عّم كامًا

حفظ جزء واحد متصل

حفظ حزب واحد

حفظ 10 سور متصلة 
من جزء عّم
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- تهــدف مشــاركة أبنــاء الخليــج فــي فعاليــات الجائــزة الــى تعزيــز التعــاون األخــوي بيــن 
األشــقاء، وتعميــق جســور التعــاون بيــن المؤسســات ذات العاقــة فــي الخليــج العربــي
- الجائــزة تتفــرد بانهــا األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم اإلســامي لألطفــال المعوقيــن، 

التــي تقــام منــذ أربعــة وعشــرين عامــًا.

معلومات حول المشاركة الخليجية
- بتوجيهــات صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز راعــي جائــزة القــرآن الكريــم لألطفــال 
المعوقيــن، وســعت أمانــة الجائــزة المشــاركة لتشــمل األطفــال المعوقيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك منــذ 

عــام 1424هـــ. مــع بدايــة الــدورة الســابعة.

 الدول الخليجية المشاركة في فعاليات الجائزة 4 دول
وهي البحرين واالمارات والكويت وقطر

472522
طفًا 

طفًاوطفلة
طفلة

عدد األطفال المشاركين في فعاليات الجائزة 
من أبناء الخليج العربي منذ عام 1424هـ

عدد األطفال الخليجيين من البنين 
الذين شاركوا في فعاليات الجائزة

عدد األطفال الخليجيين من البنات 
الالتي شاركن في فعاليات الجائزة



الرسالـة
»أتوجــه إلــى هــؤالء األطفــال األعــزاء الذيــن شــاركوا فــي فعاليــات هــذه المســابقة، 
وحرصــوا علــى التنافــس فــي حفــظ القــرآن الكريــم، بــكل التقديــر واالعتــزاز علــى مــا 
أبــدوه مــن إرادة وحــرص وتفاعــل، وأّن رســالتهم ســتجد -بمشــيئة اللــه- الدعــم والتأييــد 

ــات هــذا المجتمــع الكريــم«. ــة فئ بمــا يمكنهــم مــن أخــذ مكانهــم أســوًة ببقي
صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رحمه الله

الرسالة الخالدة
»إن رســالة اإلســام الخالــدة التــي خرجــت مــن هــذه األرض الطيبــة، والتــي صنعــت 
حضــارة اإلســام، ووســعت الدنيــا رحمــًة وعــداًل، مــا زالــت تتجســد حتــى يومنــا هــذا 
بفضــل مــن اللــه، ثــم برعايــة قادتنــا حفظهــم اللــه، حيــث أولــوا القــرآن الكريــم أوفــر الحــظ 

ــة«.  ــب مــن العناي والنصي
صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة

العمل الطّيب 
»ال شــك أن هــذه الجمعيــة ومســاعدة هــؤالء المعوقيــن ورعايــة شــؤونهم؛ جمعيــة 
مشــكورة علــى عملهــا الطيــب، وعلــى إحســانها إلــى هــؤالء، وعلــى رأس هــذه الجمعيــة 
ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان. ونســأل اللــه أن يعينــه علــى كل خيــر، وأن ينفــع 
ــُه ُيِحــبُّ اْلُمْحِســِنيَن« )المائــدة: 93(«.  بجهــوده؛ قــال تعالــى: »ثــم اتقــوا َوَأْحَســُنوا َواللَّ
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله- مفتي عام المملكة األسبق 

وكلماتشخصيات
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حقوق المعوقين
»إن مجتمعنــا المســلم هــو المجتمــع المثالــي والمجتمــع الــذي يتطلــع النــاس إليــه، 
وهــذه الجمعيــات الخاصــة للمعوقيــن وأمثالهــا فــي الحقيقــة مــن أخــاق إســامنا، وإن 
ديــن اإلســام اعتنــى بالمرضــى والمعوقيــن عنايــة فائقــة؛ فأمرنــا باإلحســان إليهــم 
والعطــف عليهــم والرحمــة بهــم والقيــام بحقهــم؛ تأهيــًا لهــم؛ ليعلمــوا أنهــم -وللــه 

الفضــل- فــي بــاد اإلســام«.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

أثر في النفوس
»إن حضورنــا جميعــًا لهــذه المناســبة لــه عظيــم األثــر فــي نفــوس هــؤالء األطفــال 
ــة  ــع لمــا يحــب ويرضــى. وال شــك أن الجمعي ــه أن يوفــق الجمي ــن، ونســأل الل المعوقي
ممــا يدعــو اإلســام إليــه؛ ألن اللــه أوصــى بالقاصريــن؛ ألنهــم فــي حاجــة، وكلمــا كان 

اإلنســان إلــى شــيء أحــوج؛ كانــت مســاعدته أفضــل، والمعوقــون منهــم«.
سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- المدّرس األسبق بالمعهد العلمي 
وإمام وخطيب المسجد الكبير بعنيزة

مبادرة مميزة
»إنهــا تمثــل خطــوة مهمــة فــي مجــال حفــظ كتــاب اللــه والعنايــة بــه، خصوصــًا أنهــا 
ــة خاصــة لتخفيــف معاناتهــم«. ــى عناي ــاج إل ــات المجتمــع تحت ــة مــن فئ ــى فئ موجهــة إل

معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد األسبق وعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي

وكلماتشخصيات



االحتفاء بالقرآن
»إن االحتفــاء بالقــرآن الكريــم وإقامــة حفــات التخــرج؛ تقديــرًا لحفظــة كتــاب اللــه -عــز 
وجــل-، وتشــجيعًا لهــم، هــو أمــر تعــّوده الجميــع مــن هــذه القيــادة الحكيمــة، والشــيء مــن 
معدنــه ال ُيســتغرب، وقــد جــاء االهتمــام برعايــة اإلخــوة المعوقيــن باعتبارهــم فئــة عزيــزة 
علــى نفــوس الجمعيــة، ولهــم حــق االحتــرام والتقديــر مــن كل محــب للخيــر والفضيلــة؛ 
ألن مــا أصيبــوا بــه مــن إعاقــة ال يمكــن أن يمنعهــم مــن اإلبــداع ومواصلــة تحقيــق 

طموحاتهــم نحــو األفضــل«. 
معالي الدكتور علي بن مرشد المرشد الرئيس العام لتعليم البنات سابقًا 

االختيـار 
»إن الرحمــة إذا كانــت تجمــع مــا بيــن الرحمــة التــي تحصــل الســعادة فــي اآلخــرة والرحمــة 
التــي تحصــل الســعادة فــي الدنيــا كانــت هــي الرحمــة المطلوبــة فــي شــرع اللــه. لقــد 
تنافــس أقــوام كثيــرون فــي هــذا الزمــان فــي العالــم فــي رحمــات متنوعــة أكثرهــا 

طبيعــي، ولكــن رحمتنــا بعضنــا ولبعضنــا كان أساســها الشــرع«.
معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد السابق وعضو مجلس الوزراء

القرآن وتربية الذوق الجمالي
»النــاس دائمــًا يتحدثــون عــن اإلعاقــة، وأنــا دائمــًا أحــب أن تســمى الحافــز؛ ألن اإلعاقــة 
-فــي كثيــر مــن األحيــان- تشــكل حافــزًا بحيــث تؤثــر فــي شــخصية المعــوق وتتيــح لــه فرصــًا 
لتطويــر الشــخصية وبنائهــا، وتقدمــًا فــي ســلم الحيــاة إلــى مســتوى لــم يكــن يطمــح إليــه 

لــو لــم توجــد هــذه اإلعاقــة. وتاريخنــا اإلســامي ملــيء باألمثلــة علــى ذلــك«. 
معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين -رحمه الله- الرئيس العام األسبق لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

وكلماتشخصيات
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الساعـي 
»التنافــس فــي كتــاب اللــه -عــز وجــل-، والمســابقة فــي حفظــه وقراءتــه وتعلمــه، وهــذا 
مــن أفضــل مــا يتقــرب المســلم بــه إلــى ربــه بحســب توجيــه نبينــا محمــد -صلــى اللــه عليــه 

وســلم- فــي قولــه: خيركــم َمــن تعلــم القــرآن وعلمــه«.
معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى السابق
وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام

الفضل العظيم
وعشــرات  المســاجد  فــي  القرآنيــة  الحلقــات  آالف  افتتحــت  اللــه-  -وفقهــا  »الدولــة 
المــدارس الرســمية الخاصــة بتحفيــظ القــرآن، وفــي هــذه الجمعيــة، جــاءت االهتمامــات 
من قبل األمير ســلطان بن ســلمان في عدة أوجه، ولعل على رأســها إنشــاء »مســابقة 
تحفيــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن« تشــجيعًا ألبنائهــم وبناتهــم الذيــن يقومــون 

برعايتهــم فــي هــذه الجمعيــة المباركــة«.
معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل األسبق
ورئيس مجلس الشورى

التكامل مع المجتمع
الــذي يجمعنــا جميعــًا علــى منهــج اللــه -ســبحانه  »إنــه القــرآن الكريــم -أيهــا اإلخــوة- 
وتعالــى-، وعلــى خطــى رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم-؛ فاللــه اللــه بهــذا القــرآن 
حفظــًا وتــاوًة ونشــرًا، وشــكرًا لســموه علــى جهــده الــذي بذلــه، وشــكرًا لجميــع اإلخــوة 

ــى أدائهــا وعطائهــا«. ــة عل ــن ســاعدوا هــذه الجمعي الذي
معالي الشيخ عبدالله بن صالح العبيد وزير التعليم األسبق

وكلماتشخصيات



اإلعاقة الحقيقية
»فئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن إخواننــا الــذي قــدر اللــه عليهــم ألوانــًا مــن القصــور 
فــي بعــض األجــزاء الجســدية والعقليــة، وهــذا ابتــاء.. هــذه النمــاذج الطيبــة فــي حفــظ 
كتــاب اللــه -عــز وجــل- تؤكــد أن اإلعاقــة الحقيقيــة هــي لبعــض األســوياء الذيــن أعرضــوا 

عــن كتــاب اللــه -عــز وجــل-، وأعرضــوا عــن حفظــه وتدبــره والعنايــة بــه«.
معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام 
والمسجد النبوي وإمام الحرم المكي الشريف

منبع الرسالة
»هنيئــًا لكــم هــذا النــور أضأتــم بــه قلــوب هــذا النــشء، وشــكر اللــه لكــم مــا بذلتــم فــي 
ــرون  ــه عــز وجــل: »إنمــا يوفــى الصاب ــر علــى ذلــك، وتذكــروا قــول الل تعليمهــم، والصب
أجرهــم بغيــر حســاب«، وقــول رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم-: واللــه فــي عــون 

العبــد مــا كان العبــد فــي عــون أخيــه«.
فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله السبيل - رحمه الله -  إمام وخطيب المسجد الحرام

التوظيف الصحيح للقدرات
»لــو وظــف كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع قدراتــه وموهبتــه في كل شــيء نافع في الدين 
ــا إلــى أقصــى درجــات االســتفادة مــن المواهــب والقــدرات لنهــض المســلمون  والدني
ــخ المســلمين حافــل بنمــاذج مــن  ــى، وتاري ــرب تعال ــا ال بمجتمعهــم نهضــة يرضــى عنه

العظمــاء نفعــوا أمــة اإلســام فــي مجــاالت كثيــرة مــع مــا كان يازمهــم مــن العــوق«.
فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف

وكلماتشخصيات
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مبادرة طيبة
»إن مســابقة األميــر ســلطان بــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال المعوقيــن 
تأتــي فــي إطــار تميــز المجتمــع الســعودي المســلم، وتعكــس مــدى االهتمــام بكتــاب اللــه 
ــل والدمــج لألطفــال  ــى أهميتهــا كأحــد برامــج التأهي ــادة المســابقة تعــود إل ــم. وري الكري
العزلــة؛ حيــث إن  إثبــات قدراتهــم والخــروج مــن دائــرة  المعوقيــن وتشــجيعهم علــى 
المســابقة أظهــرت التنافــس بيــن هــؤالء األطفــال الذيــن تميــزوا عــن غيرهــم مــن بعــض 

األصحــاء فــي حفظهــم لكتــاب اللــه الكريــم«.
فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام

وكلماتشخصيات

المبادرة الطيبة
بمســؤولياته  واضطاعــه  الوطــن  منجــزات  إلــى  تضــاف  الطيبــة  المبــادرة  هــذه  »إن 
الشــرعية، وتضــاف تحديــدًا إلــى القائميــن علــى هــذا المنشــط، وأخــص صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه ورعــاه، وكتــب لــه أجــر ذلــك 

ذخــرًا«. 
معالي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي وزير العدل السابق 
وأمين رابطة العالم اإلسالمي

الحياة الروحية
»إن هــذا التوجــه فــي نوعيــة الرعايــة لفئــة المعوقيــن ليــس عنايــة ورعايــة فيمــا يتعلــق 
بأمورهــم الصحيــة أو أمورهــم الحياتيــة فقــط، بــل تجــاوز األمــر إلــى حياتهــم الروحيــة التــي 
تتمثــل فــي العنايــة بكتــاب اللــه وحفظــه فــي نفوســهم وارتباطهــم بــه ارتباطــًا كامــًا. وال 

شــك أن هــذا ســوف يعطيهــم الكثيــر مــن الطمأنينــة واالحتســاب«.
فضيلة الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء
والمستشار في الديوان الملكي



وكلماتشخصيات
آيات بينات

»ال شــيء أشــرف، وال أعظــم، وال أقــرب مــن اللــه -جــل وعــا- مــن أن تكــون قريبــًا مــن 
كامــه الــذي نــزل بــه الــروح األميــن علــى رســولنا -صلــى اللــه عليــه وســلم-؛ ليكــون مــن 
المنذريــن بلســان عربــي مبيــن. َمــن أراد الشــرف؛ فليقتــرب مــن القــرآن الكريــم، وليقــرأ 

القــرآن، وليحفــظ القــرآن، وليعمــل بالقــرآن، وليكــرم أهــل القــرآن«.
فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام

النور المبين
»إن مــن نعــم اللــه عليكــم أن هّيــأ لكــم هــؤالء الرجــال المباركيــن، يقدمــون لكــم هــذه 
الرعايــة الكريمــة، واألبــوة الحانيــة، فقابلــوا هــذه الرعايــة بشــكر اللــه، ثــم بشــكر دولتكــم 
التــي قدمــت لكــم هــذه الرعايــة، وشــكر الرجــال المخلصيــن الذيــن قامــوا بهــذه األعمــال 

المباركــة«.
فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي
رئيس محاكم عسير سابقًا

ما أحوجنا..
»مــا أشــد حاجتنــا إلــى أن نعــود إلــى كتــاب اللــه -عــز وجــل- علــى كافــة المســتويات، وفــي 
ــه -جــل وعــا-:  ــا مــن القــرآن ومــن قول ــق أخاقن ــا اســتثناء، وأن تنطل كل المجــاالت، ب

وإنــك لعلــى خلــق عظيــم«.
الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي
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وكلماتشخصيات
أهمية القرآن في تنشئة األطفال

للقــرآن الكريــم أهميــة عظيمــة فــي تنشــئة األطفــال وتشــجيعهم علــى تجــاوز محنتهــم 
والصبــر علــى االبتــاء، حيــث إن القــرآن الكريــم وحفظــه عمــل تنفــرد بــه أمــة محمــد فليس 
ــه إال  ــاب دين ــات ممــن يحفــظ كت ــًا مــن أصحــاب الديان ــاك مــن العالــم ســابقًا وال حالي هن

المســلمون.
فضيلة الشيخ إبراهيم األخضر شيخ القراء بالمسجد النبوي الشريف

التوفيق والسداد 
ــه أن  ــزة، ونســأل الل ــه الحمــد والشــكر علــى مــا تحقــق مــن إنجــازات فــي هــذه الجائ فلل
يشــمل الجميــع بواســع رحمتــه وفضلــه وإحســانه، وأن تثمــر جهــود القائميــن علــى 
جمعيــة األطفــال المعوقيــن، وهــو مجــال خيــر وطيــب ونســأل اللــه يثمــر هــذه الثمــرة 
الطيبــة، واللــه ال يضيــع أجــر مــن أحســن عمــا، ونســأل اللــه للجميــع التوفيــق والســداد. 
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء 

من آيات الله معاقون يحفظون القرآن
هــذا القــرآن العظيــم تكلــم اللــه عــز وجــل بــه، ســمعه خيــر المائكــة مــن اللــه جبريــل عليــه 
الســام، وجبريــل أنزلــه علــى خيــر البشــر محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وأنزلــه اللــه علــى 

خيــر مــا فــي جســد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم وهــو قلبــه
الدكتور عبدالمحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف 
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 الدورة األولى )1417/7/28هـــ( 

الدورة الثالثة )8/11/ 1419هــ( 

الدورة الثانية )1418/8/1هــ(

الدورة الرابعة )1420/11/8هــ( 

الدورة الخامسة )15 /1422/1هــ( 

رعاة وضيوف الجائزة للبنين والبنات
حظيــت الجائــزة منــذ انطاقهــا حتــى اآلن بحضــور كريــم مــن أصحــاب الســمو األمــراء، وأصحــاب الفضيلــة 

ــة للرجــال وهــم : العلمــاء، والمســؤولين، والشــخصيات العامــة، وذلــك للحفــات الختامي

عــام  بــاز مفتــي  بــن  عبداللــه  بــن  عبدالعزيــز  الوالــد  الشــيخ  ســماحة 
المملكــة -رحمــه الله-ومعالــي الدكتــور عبداللــه بــن عبدالمحســن التركي 

وزيــر الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد الســابق.

فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن المدرس بالمعهــد العلمي، 
وإمــام وخطيــب المســجد الكبيــر بعنيــزة -رحمــه اللــه-، ومعالــي الدكتــور 

علــي بــن مرشــد المرشــد الرئيــس العــام لتعليــم البنــات الســابق. 

فضيلــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبداللــه آل الشــيخ مفتــي عــام المملكــة 
رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 

ــاء. واإلفت

معالــي فضيلــة الشــيخ صالــح بــن عبدالعزيــز آل الشــيخ وزيــر الشــؤون 
اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد الســابق. 

صاحب السمو الملكي األمير فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
-رحمه الله-.
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الدورة السادسة )12/1/1423هــ( 

الدورة الثامنة )1425/2/8هـــ( 

الدورة السابعة )1424/2/5هــ( 

الدورة التاسعة )1426/2/25هـــ( 

الدورة الحادية عشرة )1428/4/26هـ( 

الدورة العاشرة )1427/2/27هـــ( 

العــام  الرئيــس  الحصيــن  عبدالرحمــن  بــن  صالــح  الشــيخ  معالــي   •
لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــريف –رحمــه اللــه-. 

• معالــي الدكتــور عبداللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ وزيــر 
الشــورى.  مجلــس  ورئيــس  الســابق  العــدل 

• معالــي الشــيخ صالــح بــن عبداللــه بــن حميــد رئيــس مجلــس الشــورى 
الســابق وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء وإمــام وخطيــب المســجد الحــرام. 

ــة  ــام المملك ــي ع ــه آل الشــيخ مفت ــن عبدالل ــز ب • ســماحة الشــيخ عبدالعزي
رئيــس هيئــة كبــار العلمــاء ورئيــس اللجنة الدائمة للبحــوث العلمية واإلفتاء، 

و معالــي الدكتــور عبداللــه بــن صالــح العبيــد وزيــر التعليــم الســابق. 

• فضيلــة الشــيخ محمــد بــن عبداللــه الســبيل إمــام وخطيــب المســجد 
الحرام-رحمــه اللــه-. 

• فضيلــة الدكتــور عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز الســديس الرئيــس العــام 
لشــؤون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــريف.
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الدورة الثانية عشرة )1429/4/16هــ(

الدورة الرابعة عشرة )1431/6/4هــ( 

الدورة الثالثة عشرة )1430/4/3هــ( 

الدورة الخامسة عشرة )1432/5/27هــ( 

الدورة السابعة عشرة )1434/5/14هــ( 

الدورة السادسة عشرة )1433/5/17هــ( 

فضيلــة الشــيخ الدكتــور علــي بــن عبدالرحمــن الحذيفــي إمــام وخطيــب 
المســجد النبــوي الشــريف.

معالــي الدكتــور محمــد بــن عبدالكريــم العيســى وزيــر العــدل الســابق 
وأميــن عــام رابطــة العالــم اإلســامي. 

المســجد  وخطيــب  إمــام  طالــب  آل  صالــح  الدكتــور  الشــيخ  فضيلــة 
الحــرام.

فضيلــة الشــيخ عبداللــه المنيــع عضــو هيئــة كبــار العلمــاء والمستشــار 
فــي الديــوان الملكــي.

صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أميــر 
منطقــة المدينــة المنــورة. 

فضيلــة الشــيخ ســعود بــن إبراهيــم الشــريم إمــام وخطيــب المســجد 
الحــرام.
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الدورة الثامنة عشرة )5/16/ 1435هــ( 

الدورة العشرون )1437/6/20هـ( 

الدورة التاسعة عشرة )5/25/ 1436هــ( 

الدورة الحادية والعشرين )1438/6/29هـ(

الدورة الثالثة والعشرين )1440/6/5هـ(

الدورة الثانية والعشرين ) 1439/4/16هـ(

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الحديثي
 رئيس محاكم عسير سابقًا.

معالــي الشــيخ الدكتــور ســعد بــن ناصــر الشــثري عضــو هيئــة كبــار 
الختامــي. الحفــل  الملكــي  الديــوان  فــي  والمستشــار  العلمــاء 

فضيلــة الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن الســديس الرئيــس العــام لشــؤون 
المســجد الحــرام والمســجد النبــوي الشــريف.

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن عبــد المحســن آل ســعود – 
أميــر منطقــة حائــل الســابق - وفضيلــة الشــيخ إبراهيــم األخضــر شــيخ 

القــراء بالمســجد النبــوي الشــريف.

معالــي فضيلــة الشــيخ صالــح بــن فــوزان الفــوزان عضــو هيئــة كبــار 
العلمــاء

صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بيــن ســلمان بــن عبــد العزيــز – 
أميــر منطقــة المدينــة المنــورة - والدكتــور عبدالمحســن القاســم إمــام 

وخطيــب المســجد النبــوي الشــريف. 
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الدورة األولى: )1417/7/29هـ(

الدورة السادسة: ) 1423/1/13هـ(

الدورة الثالثة: ) 1419/8/12هـ(

الدورة الثامنة: )1425/2/9هـ(

الدورة الثانية: ) 1418/8/2هـ(

الدورة السابعة: ) 1424/2/6هـ(

 الدورة الرابعة: ) 1420/11/9هـ(

الدورة التاسعة: ) 1426/2/26هـ(

الدورة الخامسة: ) 1422/1/16هـ(

الدورة العاشرة: ) 1427/2/28هـ(

أسماء راعيات الحفل النسائي الختامي للجائزة 
في الدورات الماضية

صاحبة السمو األميرة سلطانة بنت تركي السديري.

صاحبة السمو األميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

 صاحبة السمو الملكي األميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز.

صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.

 صاحبة السمو األميرة سلطانة بنت تركي السديري.

صاحبة السمو األميرة لمياء بنت مشعل بن سعود.

صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة حصــة بنــت ســلمان بــن عبدالعزيــز 
باإلنابــة عــن صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســارة الفيصــل.

صاحبة السمو األميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري.

صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ريــم بنــت فهــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز 
باإلنابــة عــن صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة حصــة بنت ســلمان بــن عبدالعزيز.

صاحبة السمو الملكي األميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز.
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الدورة الحادية عشرة: ) 1428/4/27هـ(

الدورة السادسة عشرة: ) 1433/5/18هـ(

الدورة الثالثة عشرة: ) 1430/4/4هـ(

الدورة الثامنة عشرةـ: ) 1435/5/17هـ(

الدورة الحادية والعشرين: ) 1438/6/23هـ(

الدورة الثانية عشرة: ) 1429/4/17هـ(

الدورة السابعة عشرة: ) 1434/5/15هـ(

الدورة الرابعة عشرة: ) 1431/6/5هـ(

الدورة التاسعة عشرة: ) 1436/5/26هـ(

الدورة الثانية والعشرين )1439/4/19هـ( 

الدورة الخامسة عشرة: ) 1432/5/28هـ(

الدورة العشرون: ) 1437/6/21هـ(

الدورة الثالثة والعشرين ) 1440/6/6هـ(

صاحبة السمو الملكي األميرة مشاعل بنت مقرن بن 
عبدالعزيز آل سعود.

صاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت خالد بن مساعد آل سعود. 

صاحبة السمو األميرة العنود بنت عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.

صاحبة السمو الملكي األميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن. 

صاحبة السمو الملكي األميرة نهى بنت سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

صاحبــة الســمو األميــرة ابتســام بنــت يزيــد بــن عبداللــه بــن عبدالرحمــن 
آل ســعود.

صاحبة السمو األميرة فهدة بنت تركي بن أحمد السديري.

صاحبــة الســمو األميــرة الدكتــورة الجوهــرة بنــت فهــد آل ســعود مديــرة جامعــة 
األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن.

صاحبة السمو الملكي األميرة الهنوف بنت بندر آل سعود.

صاحبة السمو األميرة هالة بنت عبدالله آل الشيخ.

صاحبة السمو األميرة لولوة بنت أحمد بن مساعد السديري.

  صاحبة السمو الملكي األميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز.
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جازان

7 مدن تحتضن الجائزة 
شــهدت المــدن الكبــرى فــي المملكــة فعاليــات 24 دورة مــن جائــزة األميــر ســلطان بــن ســلمان 
بالنصيــب األكبــر  الريــاض  الكريــم لألطفــال المعوقيــن، حيــث حظيــت مدينــة  القــرآن  لحفــظ 
باســتضافة 14 دورة، والمدينــة المنــورة ثــالث دورات، ومكــة المكرمــة دورتيــن، وجــدة دورتيــن، 

ومدينــة أبهــا دورة، ومدينــة حائــل دورة ومدينــة جــازان دورة.
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بــن  ســلطان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  تبنــى 
ســلمان بــن عبدالعزيــز رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة فكــرة 
إقامــة جائــزة رائــدة فــي حفــظ القــرآن الكريــم لألطفــال 
يتكفــل ســموه  إذ  1417هـــ  عــام  انطلقــت  المعوقيــن؛ 
بقيمــة جوائزهــا وكافــة تكاليفهــا مــن مالــه الخــاص، بهدف 
إتاحــة الفرصــة للمعوقيــن مــن األطفــال، ذكــورًا وإناثــًا؛ 
ألن يتســابقوا فــي حفــظ كتــاب اللــه الكريــم وتاوتــه. 

وتواصــل عقــد دورات الجائــزة لمــدة ثاثــة وعشــرين عامــًا، 
ووصــل عــدد األطفــال المشــاركين مــن البنيــن والبنــات 
علــى مــدي هــذه الــدورات أكثــر مــن 2426 طفــًا وطفلــة 
العربيــة  المملكــة  مناطــق  كافــة  مــن  المعوقيــن  مــن 
الســعودية ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. 
وفــي إطــار خطــط توســع الجائــزة، ولضمــان اســتمراريتها 
أوصــت األمانــة العامــة لها بإنشــاء وقف خيري اســتثماري 
بمكــة المكرمــة يخصــص دخلــه لدعــم مصروفــات الجائــزة، 
وافــق  وقــد  ســنويًا،  ريــال  مليونــي  عــن  تزيــد  والتــي 
راعــي الجائــزة ســمو األميــر ســلطان بــن ســلمان علــى 
ذلــك، وتــم طــرح أعمــال التصاميــم للمكاتــب الهندســية 
وإعتمــاد المخططــات مــن أمانــة العاصمــة المقدســة وتــم 
العطــاءات  الازمــة. وتــم اســتام  التراخيــص  اســتخراج 

حيــث تــم تحليلهــا فنيــًا وماليــًا.
العزيــز  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  معالــي  ووقــّع 
يــوم  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  الســويلم، 
األربعــاء 11 رجــب عقــد انشــاء ومبنــى اســتثماري لدعــم 

ــم  ــن ســلمان لحفــظ القــرآن الكري ــر ســلطان ب ــزة األمي جائ
لألطفــال المعوقيــن، وذلــك بتكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 

20 مليــون ريــال.
ــد  ــن عثمــان الزي ــع العقــد المهنــدس علــي ب وحضــر توقي
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المشــاريع بالجمعيــة، 
فيمــا مثــل الشــركة االستشــارية المهندس مــازن العلمي 
المديــر العــام، ومثــل الشــركة المنفــذة األســتاذ محمــد 

المشــرافي المديــر العــام.
ومشــروع مبنــى وقــف الجائــزة يتضمــن مبنــى ســكنيًا 
ــًا، يقــام فــي   مكــة المكرمــة علــى مســاحة 2,030  تجاري
ــق أرضــي  ــدروم وطاب ــق ب ــرا مربعــا، ويتكــون مــن طاب مت
جانــب  إلــى  علــوي،  وملحــق  متكــررة  طوابــق  وأربعــة 

القســم التجــاري فهــو عبــارة عــن محــات تجاريــة.

بتكلفة تبلغ 20 مليون ريال ويقام في مكة المكرمة
المشروع الخيري االستثماري لدعم جائزة األمير سلطان بن 

سلمان لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين
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