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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

حممـد الصـادق األمـني النعمـة  سـيدنا والصالة والسالم على خـري اخللـق أمجعـنياحلمد هللا رب العاملني "
  .املهداه والرمحة املسداه حبيب رب العاملني

، مسـو الشـيخ حفظه اهللا رئيس اللجنة األوملبيـة الوطنيـة أمحد بن حممد بن راشد آل مكتوم مسو الشيخ 
 ذياب بن حممد بن زايد آل �يان

 .. حضورنا الكرمي ، أصحاب الفضيلةوالسعادةالسمو الشيوخ ، أصحاب املعايل أصحاب 

علــى مائــدة اهللا العــامرة  فيــه لكــرمي الــذي نلتقــي كــل يــوميف هــذه األيــام املباركــة مــن شــهر رمضــان ا    
 بأصــناف الطاعــات مــن خــالل اإلســتماع إىل تــالوات عطــرة مــن أفــواه حفظــة جــاءوا مــن أقطــار الــدنيا

الطيبة والشـعب الكـرمي والقيـادة الرشـيدة الـيت ترعـى مصـاحل شـعبها وسـكان أرضـها  هذه األرض يؤمون
كيمة حتقق معىن الريادة يف اخلري وحسن سياسة األوطان بكل حب وتسامح وبذل وعطاء وسياسة ح

 هـذا الكتـابخاصـة يف جمـال خدمـة كتـاب اهللا وعلومـه وتضـرب املثـل يف خدمـة  األوطان مبا تصلح به
ن اذرمضـــان بأصـــوات عذبـــة نديـــة تشـــنف اآل احلفظـــة املتســـابقني الـــذين أحيـــوا ليـــايل تشـــجيع هـــؤالءو 

وذلـك بفضـل وحفظـاً وأمانـاً وتوفيقـاً  أمنـاً ا علـى الـبالد والعبـاد تـتتنـزل رمحاو وتصعد بركتها إىل السماء 
توجيهـــات صـــاحب الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد رئـــيس الدولـــة حفظـــه اهللا وأخيـــه صـــاحب الســـمو 
الشـــيخ حممـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئـــيس الدولـــة رئـــيس جملـــس الـــوزراء حـــاكم ديب حفظـــه اهللا 

الـذين  باالهتمـام بكتـاب اهللا وخدمـة علومـه وعلمائـه وحفظتـه واخوا�ما حكـام اإلمـارات حفظهـم اهللا
  :فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 

إن هللا تعاىل  أهلني من الناس، قالوا: يا رسول اهللا من هم؟ قال: هم أهل القران، أهل اهللا وخاصته 

حفظــة كتــاب اهللا الكــرمي  خــواين الكــرام .. تتشــرف الــبالد يف كــل رمضــان بإســتقبال وفــود الــرمحن مــنإ
تبـذل قصـارى جهـدها يف و  العربيـة املتحـدة وتيسر هلم اجلائزة سبل التنافس الشـريف يف دولـة اإلمـارات

توفري مقتضيات الضيافة الالئقة بؤالء القادمني ممن ينفحون البالد بربكة ما حيفظونه ومسو ما حيملو�ـا 
 وخاصـته كمـا شـرفنا ضـيوف أكـارم مـن مسـابقات يف صدورهم من كتاب اهللا فـأهًال وسـهًال بأهـل اهللا
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خليجية وعربية مماللة نرحب بم ونتمىن هلم طيـب اإلقامـة يف بلـدهم وبـني أهلـيهم ليتحقـق مبشـاركتهم 
  .معىن التعاون اإلمياين يف مثل تالقي هذه املسابقات على مائدة االستفادة من خربات بعضنا

ائزة املباركـــة الـــيت أنعـــم اهللا بفضـــلها إذ أمـــر بانشـــائها لقـــد توفقـــت هـــذه الـــبالد بـــأن أنشـــأت هـــذه اجلـــ
صاحب السمو الشيخ حممد بن راشـد آل مكتـوم نائـب رئـيس الدولـة رئـيس جملـس الـوزراء حـاكم ديب 

 .هللا وحفظته وتشجيع االهتمام بهحفظه اهللا لتحقيق معىن الريادة يف خدمة كتاب ا

هلا يف القلب حـب عظـيم وتقـدير  يزة ورائدة خوة .. شخصيتنا اإلسالمية هلذا العام شخصية ممأيها اإل
يف  نـــورحبــروف مــن  مسهـــاا الــيت ســطرتمســـو الشــيخة فاطمــة بنـــت مبــارك كبــري إ�ــا " أم اإلمــارات " 

والــــيت لتتميــــز يف كثــــري مــــن األعمــــال الــــيت قــــدمتها طــــوال مســــريتا  اإلســــالم واإلنســــانيةســــجل خدمــــة 
دة والنبع الصـايف الـزالل على مستوى نساء العامل لتكون القائدة والرائ من خالهلا ان تسمو طاعتاست

واخلــريي  ســجلها اإلنســايناخلــري يف كــل مكــان ف لتنشــرد يــدها البيضــاء تــمــن هجــري احليــاة مت لكــل ظــامٍ 
ء علــى مســتوى حافــل بــأنواع املشــاركات واملســامهات الراقيــة الــيت تضــمن هلــا أن تكــون األوىل مــن النســا

عجاب والثناء مـن أبنـاء الشـعب ومسـئوليه  حقها يوم اختيارها من كلمات اإلالعامل ويكفي ما قيل يف
وأن يـدمي عليهـا اخلـري ظـاهراً وباطنـاً ويوفقهـا وطـول العمـر بالصـحة والعافيـة  هانسأل اهللا الكـرمي أن ميـد

  حسناتا..إنه مسيع جميب.يف ميزان ب ذلك فيما تقدمه للفقراء واحملتاجني وأن جيعل لوا

ويف هـذه املناسـبة املباركـة وبـأوامر سـامية مـن صـاحب السـمو الشـيخ حممـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب 
رئيس الدولة رئيس جملس الـوزراء حـاكم ديب راعـي اجلـائزة، نعلـن عـن إنشـاء فـرع جديـد ملسـابقة دوليـة 

ة الشـيخة فاطمـة بنـت مبـارك الدوليـة حتـت مسـمى "مسـابق للفتيات على مسـتوى العـاملللقرآن الكرمي 
للقــرآن الكــرمي" هديــة مــن صــاحب الســمو الشــيخ حممــد بــن راشــد لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك 

 مبناسبة اختيارها شخصية العام اإلسالمية.

وختامــاً أتقــدم جبزيـــل الشــكر والتقـــدير إىل إخــواين أعضـــاء اللجنــة املنظمــة علـــى مــا يبـــذلون مــن جهـــد 
ىل العلمـــاء األفاضـــل أعضـــاء جلنـــة التحكـــيم علـــى مـــا قـــدموه خـــالل فـــرتة التحكـــيم والشـــكر موصـــول إ

وشـــبكات التواصـــل  ألجهـــزة اإلعـــالم املختلفـــة إذاعـــة وقنـــوات وصـــحافةو والشـــكر أيضـــاً لرعـــاة اجلـــائزة 
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الذين كـانوا معنـا طيلـة أيـام املسـابقة ينقلـون ويغطـون أحـداث هـذه الفعاليـات املباركـة وإىل  اإلجتماعي
معنــا يف إجنــاح هــذه اإلحتفاليــة القرآنيــة والشــكر   أســهمالفرعيــة واملــوظفني واملتطــوعني وكــل مــن  اللجــان

 كذلك جلمهورنا العزيز احلاضر معنا يف احملاضرات واملسابقة وللمتابعني لنا يف كل مكان


