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نبذة عن المشروع :

منذ �ش��بع �ش��نو�ت �أطلق د�ر �لقر�آن �لكرمي يف �لعتبة �لعلوية �ملقد�ش��ة م�ش��روعه �لقر�آين   
�خلا���ص بتعلي��م �لق��ر�ءة �ل�شحيح��ة خ��ال �أي��ام زي��ارة �لأربع��ن، ويف ه��ذ� �لعام �أُطلق �مل�ش��روع 
بن�ش��خته �ل�ش��ابعة حتت عنو�ن »م�ش��روع �ل�ش��ر�حة �لقر�آنية يف �لزيارة �لأربعينية«، حيث يقام 
هذ� �لعام يف �أربَع ع�شرَة حمافظة عر�قية هي )�لنجف �ل�شرف، كرباء �ملقد�شة ، �لب�شرة، 
ذي ق��ار ، مي�ش��ان ، و��ش��ط ، �ملثن��ى ، �لديو�ني��ة ، بغ��د�د، باب��ل ، �ملو�ش��ل ، �شاح �لدين ، دياىل، 
كرك��وك(، وبالتع��اون م��ع �حت��اد �لرو�ب��ط و�لتجمع��ات �لقر�آني��ة يف �لعر�ق، حي��ث مت ن�شب �أكرث 
م��ن ماَئَت��ي ��ش��ر�حة قر�آني��ة يف �ملدن و�لأق�شية و�لنو�ح��ي و�لقرى على طريق �لز�ئرين �لكر�م 

.A ل�ش��ائرين نحو �أب��ي �لأحر�ر�
*يت�شم��ن �مل�ش��روع تنظي��م �لعدي��د م��ن �لرب�م��ج و�لفعالي��ات �لقر�آني��ة للز�ئري��ن �لك��ر�م منه��ا 
تعلي��م �لق��ر�ءة �ل�شحيح��ة ل�ش��ورة �لفاحت��ة �ملبارك��ة وق�ش��ار �ل�ش��ور و�أذكار �ل�ش��اة، وكذل��ك 
�لن�ش��اطات �لقر�آني��ة �لأخ��رى مث��ل: �ملحاف��ل �لقر�آني��ة، ومر��ش��يم رف��ع �لذ�ن يف �ل�ش��ر�حات 

�لقر�آني��ة .
* مت جتهي��ز �ل�ش��ر�حات �لقر�آني��ة يف �ملحافظ��ات �مل�ش��اركة يف �مل�ش��روع و�لت��ي بل��غ عدده��ا 
�أربَع َع�شرَة حمافظة عر�قية مب�شتلزمات �مل�شروع �ل�شرورية من فلك�شات وكابونات �لت�شحيح 

و�لباج��ات و�خلي��م و�لهد�يا .
* �مل�ش��روع �لق��ر�ين �ش��ارك في��ه �ك��رث م��ن �أل��ٍف وخم�ش��مائَة معل��م ومعلم��ة للق��ر�آن �لك��رمي، 

وبتغطي��ة م��ن ع�ش��ر�ت �ل��وكالت �لخباري��ة و�لقن��و�ت �لف�شائي��ة.
* �ش��اركت �لك��و�در �لن�ش��وية يف م�ش��روع �ل�ش��ر�حة �لقر�آني��ة باأك��رث م��ن �ش��تَن ��ش��ر�حة عل��ى 
طري��ق �لز�ئري��ن، منه��ا �أربع��ون ��ش��ر�حة تابع��ة ملعه��د �لكوث��ر �لن�ش��وي �لتاب��ع للعتب��ة �لعلوي��ة 
�ملقد�ش��ة، و�أك��رث م��ن ع�ش��رين ��ش��ر�حة تابع��ة للك��و�در �لن�ش��وية يف �حت��اد �لرو�ب��ط و�لتجمع��ات 

�لقر�آني��ة يف �لع��ر�ق.
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  المحافظات التي أقيم فيها المشروع
  1- البصرة :

�نطل��ق �مل�ش��روع م��ن ق�ش��اء �لف��او يف �أق�ش��ى جنوب �لعر�ق برعاية �لعتبة �لعلوية �ملقد�ش��ة وباإ�ش��ر�ف 
م��ن ك��و�در ر�بط��ة �لقر�آني��ن يف �لب�ش��رة، حي��ث �فتتح��ت )28( ��ش��ر�حة قر�آني��ة ومب�ش��اركة �أغل��ب 

�ملوؤ�ش�ش��ات �لقر�آني��ة �ملن�شوي��ة حتت �لر�بطة .
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  2- ذي قار
مت ن�ش��ب )25( ��ش��ر�حة فرعي��ة، ف�ش��ًا ع��ن �لإ�ش��ر�حة �ملركزي��ة �لك��ربى ، و)5(   
�إ�ش��ر�حات ن�ش��وية، توزعت هذه �ل�ش��ر�حات يف �أماكن خمتلفة من �ملحافظة بالتعاون و�لتن�ش��يق 

م��ع �لتجم��ع �لق��ر�آين يف ذي ق��ار.
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  3- ميسان
�أقيم��ت يف حمافظ��ة مي�ش��ان )10( ��ش��ر�حات  قر�آني��ة، )9( منه��ا رجالي��ة، و��ش��ر�حة و�ح��دة   
ن�ش��وية، توزع��ت تل��ك �لت�ش��ر�حات عل��ى )9( حم��اور رئي�ش��ة م��ن �ملحافظ��ة، ��ش��ر�حتان يف ق�ش��اء عل��ي 
�لغرب��ي، و��ش��ر�حة يف �مل�ش��رح، و��ش��ر�حة يف �ش��دور �ملج��ر، و��ش��ر�حة ن�ش��وية، و�أخ��رى رجالي��ة عل��ى 

�لطري��ق �لرئي���ص للم�ش��اة طري��ق �لبت��رة  و�لفج��ر.
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  4- المثنى
.)A( شر�حة قر�آنية يف خدمة ز�ئري �لإمام �حل�شن�� )نت�شرت يف حمافظة �ملثنى )24�  
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  5- واسط
�نت�ش��رت يف حمافظ��ة و��ش��ط)31( ��ش��ر�حة قر�آني��ة منه��ا )12( ��ش��ر�حة قر�آني��ة ن�ش��وية   

رجالي��ة. و�لباق��ي 
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    9- الديوانية
�نت�ش��رت يف حمافظ��ة �لديو�ني��ة )19( ��ش��ر�حة قر�آني��ة، منه��ا )15( ��ش��ر�حة رجالي��ة و )4(   
��ش��ر�حات ن�ش��وية تابع��ة �ىل معه��د �لكوث��ر �لتاب��ع �ىل �لعتب��ة �لعلوي��ة �ملقد�ش��ة، حي��ث مت �لتوزي��ع ح�ش��ب 

�لرقع��ة �جلغر�في��ة ملحافظ��ة �لديو�ني��ة.
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  7- النجف األشرف:
�نت�ش��رت يف �أرج��اء مدين��ة �لنج��ف �لأ�ش��رف و�أق�شيته��ا ونو�حيها وطريق ياح�ش��ن و�ش��وًل لناحية   

�حليدري��ة )43( ��ش��ر�حة قر�آني��ة، منه��ا )25( ��ش��ر�حة ن�ش��وية، و�لباق��ي رجالي��ة.
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    10-  بابل
�نت�شرت يف حمافظة بابل )16( ��شر�حة قر�آنية رجالية ون�شوية.  
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 11-الموصل
�أقام �حتاد ورو�بط �لقر�آن �لكرمي فرع نينوى ��شر�حتن قر�آنيتن يف طريق �لز�ئرين عمود )230(.
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6- ديالى
�نت�شرت يف حمافظة دياىل)3( ��شر�حات قر�آنية.  
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13- كركوك
�أقامت ر�بطة قّر�ء تازة ��شر�حة قر�آنية يف طريق �لز�ئرين عمود )728( .
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 8- صالح الدين :
�أقام��ت �لك��و�در �لقر�آني��ة �لتابع��ة ملحافظة �شاح �لدين ��ش��ر�حة قر�آنية و�حد يف يوم �لأربعن   

يف مدين��ة كرب��اء �ملقد�ش��ة.



19

  12- بغداد
�نت�شرت يف حمافظة بغد�د )5( ��شر�حات قر�آنية، ثاثة رجالية و��شر�حتان ن�شويتان.
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    14- كربالء المقدسة
�نت�شرت يف حمافظة كرباء �ملقد�شة )5( ��شر�حات قر�آنية رجالية.
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المحافل القرآنية
�أقيم��ت �شم��ن ن�ش��اطات �مل�ش��روع ع��دد م��ن �ملحاف��ل �لقر�آني��ة ت�شمن��ت فق��ر�ت متنوع��ة، �أقيم��ت   
ه��ذه �ملحاف��ل عل��ى طري��ق �لز�ئري��ن ويف �أماك��ن �ل�ش��ر�حة �لقر�آني��ة �ملتوزع��ة من خمتل��ف �ملحافظات 
�لعر�قي��ة، ف�ش��ًا ع��ن �إقام��ة حمف��ٍل ق��ر�آيٍن �فتتاح��ٍي للم�ش��روع يف كل حمافظة عند ت�ش��ليم م�ش��تلزمات 

ه��ذه �ل�ش��ر�حات �لقر�آني��ة.

طريق نجف - كربالء

صحن فاطمة الزهراء )D( في العتبة العلوية المقدسة
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محافظة المثنى

محافظة ذي قار

محافظة بغداد
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