خبر صحفي

"هيئة الترفيه" تُعلن عن إقبال نوعي على مسابقاتها الدينية
يتخطى  12ألف مشارك من  261دولة
المملكة العربية السعودية ،الرياض 12 ،يوليو  :1222أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تزايد كبير وبكثافة عالية على مسابقتي
القرآن الكريم ورفع األذان اللتين أطلقهما معالي رئيس مجلس إدارتها األستاذ تركي آل الشيخ في بداية  ،9102بهدف تقديم تجربة
ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم اإلسالمي ،والتي تنعكس على أسلوب وطريقة تالوة القرآن الكريم ورفع
األذان ،وتعزيز صورة ومكانة اإلسالم والمسلمين دولياً.

وأعلنت الهيئة في إحصائية حديثة ،عن ارتفاع كبير في عدد المسجلين لالشتراك في المسابقتين ،متخطيا ً  90ألفا ً حتى
اآلن ،حيث تجاوز عدد المشاركين في مسابقة تالوة القرآن الكريم  00ألف مشارك ،فيما تخطى عدد المشاركين في مسابقة رفع
األذان  2آالف مشارك ،على أن يستمر التسجيل في كال المسابقتين إلى نهاية يوليو الجاري.

كما تشهد المسابقات عدة مراحل تنظيمية يعتمد نسقها على استقبال المشاركات عبر الموقع اإللكتروني ،تليها مرحلة
ي من  92أغسطس إلى  92سبتمبر،
التصفية التي تقررت من  92يوليو إلى  92أغسطس القادم ،تتبعها مرحلة التحكيم واألداء الح ّ
وصوالً إلى المرحلة الختامية بإعالن الفائزين وتكريمهم من  92سبتمبر إلى  92أكتوبر.

يذكر ّ
أن الفائز بالمركز األول لمسابقة القرآن الكريم سيحصل على جائزة بقيمة  2ماليين لاير ،في حين سيحصل الفائز
بالمركز األول لمسابقة رفع األذان جائزة قيمتها مليوني لاير.

ويمكن للراغبين في التسجيل في المسابقتين زيارة الموقع اإللكتروني والحصول على مزيد من المعلومات حول شروط
االشتراك من خالل الدخول على الرابط التالي.https://quranathanawards.com :

 ###انتهى ###
نبذة عن هيئة الترفيه
تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيا ً مع رؤية المملكة  0202لتقوم على تنظيم قطاع الترفيه في المملكة وتنميته وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية
لشرائح المجتمع كافة وفي كل مناطق المملكة إلثراء الحياة ورسم البهجة .كذلك لتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها.
وتدعم هيئة الترفيه االقتصاد في المملكة من خالل المساهمة في تنويع مصادره والمساهمة في رفع الناتج المحلي االجمالي ،إضافة إلى دعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.

