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ضاري الوزان افتتح معرض »ثمرة عطاء« في مركز محمد عبدالعزيز الوزان:
جهد واضح للحفاظ على العلوم القرآنية وترسيخ مفاهيم اإلسالم

بمناسبة مرور 5 سنوات على إنشائه

الس�ويدي: المع�رض تفعي�ل لم�ا يق�وم ب�ه مرك�ز ال�وزان وتواص�ل م�ع الجمه�ور لمعرف�ة حي�اة أئمتهم

)محمد ماهر(هبة الرفاعي وفايزة البصيري وميسر قاسم

.. وفي جناح اإلمام احلافظ »الترمذي«

ضاري الوزان متوسطا عددا من املشاركات في املعرض

الطفل عبدالرحمن عبداملجيد ميثل اإلمام مسلم

.. ومشاركات في جناح البخاري

جانب من املعرض

مجسم على شكل قصر ألعمال اإلمام البخاري

مشاركة بأحد أجنحة معرض »ثمرة عطاء.. ورثة األنبياء« في مركز محمد عبدالعزيز الوزان

مصحف عثمان بن عفان في مجمع حضرة اإلمام بطشقند

ضاري الوزان يسجل كلمة في سجل الزوارضاري الوزان والشيخة فتوح خليفة ومنار السويدي وعائشة املزيد

ليلى الشافعي
أعرب ضاري حمد الوزان عن 
س���عادته وهو يرى ما يحتويه 
مع���رض »ثمرة عط���اء«، وقال 
خالل افتتاح���ه نيابة عن والده 
ال���ذي يقيم���ه مركز  للمعرض 
الوزان حلفظ  محمد عبدالعزيز 
القرآن الكرمي وعلومه وبحضور 
الش���يخة فتوح خليفة الصباح 
مبناس���بة مرور 5 سنوات على 
افتتاح املركز: كم تبلغ سعادتي 
وأنا أتش���رف بافتتاح املعرض 
الذي يقيمه مركز الوزان للعلوم 
والقرآن الك���رمي والذي يبدو ما 
بذل فيه من جهد واضح للحفاظ 
على العلوم القرآنية التي نشأنا 
عليها، وأش���ار الى ان كل ما في 
املعرض يهم كل مس���لم خاصة 
ركن »الكويت ملن أحبها« وذلك 
ترس���يخا ملفهوم الوطنية حيث 
يعرض حكام الكويت ومقوالتهم 
املشهورة وكلمات منيرة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
� حفظ���ه اهلل � والتي حتث على 
ح���ب الوطن والعم���ل من أجله 
متعاون���ن يدا واحدة، باالضافة 
الى أركان الصحابة والتي ترسخ 
مفاهيم الدين االسالمي وتشرح 

حياة األئمة والذين ال ُيعرف عن 
تفاصيل حياتهم الكثير.

القائمات على  الوزان  وشكر 
املعرض وجهودهن في احلفاظ 
القرآنية، وذكرت  العل���وم  على 
مش���رفة املركز منار السويدي 
ان املع���رض ضم حي���اة كل من 
األئمة: الترمذي، مسلم، البخاري، 

وملواهبه���ن  له���ن  تش���جيعا 
وهواياتهن، باالضافة الى نشاط 
للدارس���ات يعرض حي���اة رواة 

احلديث الشريف وسيرتهم.
وشرحت لنا السويدي خالل 
جولة في املعرض األكالت التي كان 
يحبها األئمة، وأشهر املأكوالت في 
كل بلد من بالد هؤالء األئمة الذين 

ابن ماجه، النس���ائي، وأبوداود 
السجستاني.

كما ضم املعرض ركنا ألنشطة 
الس���نوات اخلمس  املركز خالل 
تفعيال لدور القرآن الكرمي وتواصال 
مع اجلمهور، كما أقيم فيه أيضا 
ركن من صنع يدي يعرض فيه 
مواهب بعض املوظفات والدارسات 

أحتفوا اإلسالم بكتبهم القيمة، كما 
مت عرض مجسمات صغيرة تترجم 
حياة البخاري من املولد الى الوفاة 
على شكل مجسم لقصر صغير 
باالضافة الى مجسم عن صحيح 
مسلم على شكل شجرة حتتوي 
تالميذه ومشايخه، كما مت عرض 

مجسم ملصحف عثمان.


