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»إحياء التراث« تكرّم المتفوقين في مسابقتي الزهراوان والكويت الكبرى
تحت رعاية علي الزبيد نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة االمتياز لالستثمار

جانب من كبار احلضور

احلضور يتابعون احلفل

علي الزبيد وسليم السليم والداعية جاسم املسباح خالل توزيع اجلوائز على املتفوقني

أحد الفائزين في املسابقة يتسلم درعه

جاس�م المس�باح: مش�روع الزه�راوان القرآن�ي ب�دأ بداي�ة ش�هر رمض�ان المب�ارك واس�تمر حت�ى نهايت�ه وتضمن 
برن�ام�ج�ًا تل�ف�زيونيًا م�ن 30 ح�لقة ع�رض ف�ي ق�ناة الم�عال�ي الف�ض�ائية وعدة أس�ابي�ع ثقافية في 10 مس�اجد
 الل�ج�ن�ة تس�عى دائ�م�ًا إل�ى تط�وي�ر برامج�ها بش�كل ع�ام وم�ش�روع »ال�زهراوان« بش�كل خ�اص وفق خطط 
إي�م�ان�ي�ة ه�ادف��ة ل�ل�ت�ش��ج�ي�ع عل�ى ح�ف�ظ ك�ت��اب ال�ل��ه ودراس�ت��ه وال�ع�م�ل ب�م��ا ف�ي��ه
ه�ذه ال�ج�ه�ود الم�مي�زة للج�ن�ة الرئيس�ية بحاج�ة إل�ى الدع�م المعن�وي والم�ادي ف�التع�اون ع�ل�ى الب�ر 
والت�ق�وى ف�ي تح�ق�ي�ق ذل�ك م�ن أج�لّ األع�م�ال خ�اص�ة أن ال�ع�م�ل ف�ي مجمل�ه خدم�ة كت�اب اهلل تعال�ى

القرآن والسنة خارج  لتعليم 
الكويت. وال شك ان هذه اجلهود 
املميزة للجنة الرئيسة بحاجة 
املعن���وي واملادي،  الدعم  الى 
فالتع���اون على البر والتقوى 
في حتقيق ذلك من أجل األعمال، 
خاصة ان العمل في مجمله هو 

خدمة كتاب اهلل تعالى.
كما ال أنسى ونحن في خضم 
هذه الفرصة ان أهيب باالخوة 
الك���رام الفائزين االس���تمرار 
ف���ي املش���اركة في املس���ابقة 
والتواصل معنا لتحقيق مزيد 

من النجاحات.
وفي اخلتام شكر املسباح في 
كلمته األخ علي الزبيد لرعايته 
ه���ذا احلفل الك���رمي، وحرمه 
الفاضلة على تبرعها ملشروع 

الزهراوان القرآني.
والشكر متواصل الى الدعاة 
ال���ذي حرصوا على  األفاضل 
حتفيظ كتاب اهلل عز وجل وكل 
من ساهم وشارك في مشروع 
الزهراوان وجميع املش���اريع، 
كما نشكر أهل البذل والعطاء 
أهل األي���ادي البيضاء، الذين 
بذلوا وس���اهموا ف���ي تعليم 
كتاب اهلل فجزاهم اهلل كل خير، 
وكذلك االخوة األفاضل واألبناء 
املنتسبون في حلقات حتفيظ 
القرآن الكرمي التابعة جلمعية 

إحياء التراث اإلسالمي.
بعد ذلك قام راعي احلفل علي 
الزبيد والداعية سليم السليم 
مدي���ر جمعية إحي���اء التراث 
اإلسالمي بتوزيع اجلوائز على 

الفائزين باملسابقة.

ثابت يس���اعد على اس���تمرار 
احللقات، وإنشاء حلقات حتفيظ 
قرآن جديدة في املستقبل القريب 

إن شاء اهلل.
ومن مشاريع جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي مؤمتر التراث 
القرآن���ي وطباع���ة املصاحف 
وترجمته بعدة لغات وطباعة 
مكتبة طالب العلم التي حتتوي 
املتميزة مثل  التفاس���ير  على 
ابن كثير وتفس���ير  تفس���ير 
السعدي وزبدة التفسير وطباعة 
كت���اب البيان في تالوة أحكام 
القرآن وكتاب املعجم التجويدي 
فضال عن رعايتها إنشاء حلقات 
لتحفيظ القرآن الكرمي ومدارس 

ينتس���ب إليها من 5 آالف الى 
6 آالف طال���ب وطالبة، وهذا 
يدل عل���ى اإلقبال على حلقات 
حتفيظ القرآن الكرمي، فضال عن 
تبني اللجنة ملشروعها »املاهر 
بالق���رآن« الذي يعرض أحكام 
التجويد بأسلوب علمي مبسط 

.DVD وميسر، عن طريق
وتالقي إصدارات هذا املشروع 
رواجا عامليا بحمد اهلل تعالى، 
وليس على مس���توى الكويت 

فحسب.
كما قامت اللجنة واستكماال 
لسلسلة مش���اريعها الناجحة 
بعمل مشروع رائد وهو »وقف 
تعليم القرآن« بقصد تأمني مورد 

الك���رمي، موضح���ا ان اللجنة 
الكويت  تفوقت في مس���ابقة 
الكبرى 8 مرات بالدرع الذهبية، 
و6 م���رات بالدرع الفضية، بل 
ان من ثمرات هذا العمل الطيب 
ان عددا من أش���هر القراء على 
الساحة الكويتية اآلن هم من 
أبناء احللقات التابعة للجمعية، 
وان هذا التكرمي لالخوة الفائزين 
تكرمي حلملة القرآن الكرمي الذين 
نسأل اهلل عز وجل ان يبارك 

فيهم.
وأض���اف: لقد اس���تطاعت 
اللجنة � بفضل اهلل عز وجل 
� ان تزيد ع���دد حلقاتها خالل 
السنوات املاضية الى 200 حلقة 

مشاركا حيث بلغ عدد املشاركني 
الكويتيني 33 وغير الكويتيني 
79 ومت عمل التصفيات النهائية 
وف���از فيها 79 مش���اركا منهم 
30 م���ن الكويتي���ني و49 غير 

الكويتيني.
وتس���عى اللجنة الرئيسة 
ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي دائما 
الى تطوير برامجها بشكل عام، 
ومشروع »الزهراوان« بشكل 
خاص وفق خطط إميانية هادفة 
للتشجيع على حفظ كتاب اهلل 

ودراسته والعمل مبا فيه.
حتدث بعد ذلك الداعية جاسم 
املسباح حول إجنازات اللجنة 
الرئيسة ملراكز حتفيظ القرآن 

باالضافة الى 30 محاضرة، من 
يوم اخلميس 12 أغسطس الى 

21 من الشهر نفسه.
كما تضمن املشروع مسابقة 
حفظ الزه���راوان وهي البقرة 
وآل عمران الش���ريحة األولى، 
والبقرة فقط الشريحة الثانية، 
كذلك تضمن دورات في أحكام 
التجويد وت���الوة وتصحيح 
القراءة، باالضافة للمس���ابقة 
الثقافية في مجلة خاصة عن 

مشروع الزهراوان.
وح���ول ع���دد املش���اركني 
الداعية  في املس���ابقة أوضح 
جاس���م املسباح انه شارك في 
الزهراوان )112(  حفظ سورة 

والقرآن هو قرة العيون، وسلوة 
القلوب، وبهجة للنفوس، وحلية 
األولياء، ومأدبة العلماء، يعصم 
من الغي، ويحمي من الضاللة، 
ويحصن م���ن اجلهالة ودعوة 
للعالم، وغيث ألهل األرض من 

رب السماء.
وأوضح املسباح ان مشروع 
الزه���راوان القرآن���ي بدأ أول 
املبارك واستمر  شهر رمضان 
حتى نهايته، وقد تضمن عدة 
برامج، منها: برنامج تلفزيوني 
من 30 حلق���ة عرض في قناة 
املعالي الفضائية، وعدة أسابيع 
ثقافية في 10 مساجد في جميع 
الكوي���ت احلبيبة،  محافظات 

حتت رعاي���ة نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة االمتياز لالستثمار علي 
الزبيد، نظمت اللجنة الرئيسية 
ملراكز حتفيظ القرآن الكرمي حفال 
لتكرمي املتفوقني في مس���ابقة 
الزهراوان ومس���ابقة الكويت 
الكرمي،  القرآن  الكبرى حلفظ 
حيث بدأ احلفل بآيات من الذكر 
الكرمي تالها أحد املشاركني في 

املسابقة.
وبعد ذلك ألقى رئيس اللجنة 
الرئيسة ملراكز حتفيظ القرآن 
التراث  الكرمي بجمعية إحياء 
اإلسالمي الداعية جاسم املسباح 
كلمة حتدث فيها حول أنشطة 
املسابقة، ودور اللجنة الرئيسة 
ملراكز حتفيظ القرآن في نشر 
كتاب اهلل تعالى، وترسيخ القيم 
اإلس���المية في املجتمع، حيث 
قال: لقد تبنت اللجنة الرئيسة 
ملراكز حتفي���ظ القرآن الكرمي 
القرآني«  الزهراوان  »مشروع 
الذي مضينا فيه نحث اخلطى 
ونرتسم املسير للوصول الى 
الغاية، وحتقيق ما نريد، وها 
نحن ننطلق معكم بنجاح وتألق 

إن شاء اهلل طامحني للمزيد.
الق���رآن الك���رمي كالم اهلل 
تعالى، وأمان���ة جبريل گ، 
ورس���الة محمد ژ ودستور 
أمة، ومنهج حياة، ومش���روع 
حضارة، ومنطلق دعوة، ووثيقة 
إصالح، وحل ملشكالت البشرية، 
وشفاء ألسقام اإلنسانية، وطهر 
للضمائر، وعمار للسرائر، وهدى 
للناس، وبش���رى للمؤمنني، 

فائز يتسلم جائزته علي الزبيد مكرما أحد الفائزين


