التعريف:
#غ ٌرد _للقرآن :مسابقة يف التغريد يف فضائل كتاب الله العزيز و تذكري عىل التمسك بأحكامه و نواهيه
و قيمــه اإلنســانية النبيلــة بأســلوب راق وجــذاب يحبــب كل مــن يتابعهــا عــى التعلــق بالقــرآن الكريــم و روحــه
الخالدة.
#غـ ٌرد _للقــرآن :مســابقة قرآنيــة مبتكــرة ،دعــا إليهــا القامئــون عــى مســابقة الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثــاين
للقــرآن الكريــم بالتعــاون مــع شــبكة أهــل قطــر األوىل  ،وتلفزيــون قطــر و إذاعــة القــرآن الكريــم و موقعــي إســام
ويــب والجزيــرة نــت وهــي مبــادرة منفتحــة عــى كل الــركاء اإلعالميــن مبختلــف وســائطهم.
#غ ـ ٌرد _للقــرآن  :تهــدف إىل إذكاء روح التنافــس الجميــل بــن جمهــور املغرديــن ومعــر الشــباب منهــم خاصــة
إلب ـراز مــدى حبهــم و حرصهــم و تعلقهــم بكتــاب اللــه العزيــز.

رشوط مسابقة غرد للقرآن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أن تكون التغريدة ذات عالقة بالقرآن الكريم.
أال تخالف التغريدة معتقد أهل السنة والجامعة لفظا أو معنا .
أال تكون التغريدة آية من كتاب الله.
أال تكون التغريدة من األحاديث النبوية أو القدسية .
أن تكون التغريدة باللغة العربية.
أن تكون التغريدة عىل معرف «شبكة أهل قطر األوىل» وأال تتجاوز املشاركة ( التغريدة الواحدة )
وان ال تكون مرفق كصورة.
أن تكون التغريدة خالل فرتة املسابقة التي سيتم اإلعالن عنها .
أن تكون التغريدة عىل وسم» هشتاج»  #غرد _ للقرآن
أن يكون املغرد قطريا أو مقيام بدولة قطر.
أن يكون الريتويت مبعرفات حقيقية.

ملحوظة هامة
التغــريدات املخــالفـــــة
للرشوط والضوابط املذكورة
أعاله سيتم استبعادها من
املسابقة.

تقييم الفائزين:
التغريدة الفائزة هي التي تحظى بأعىل نسبة من إعادة التغريد « ريتويت».

جوائز املسابقة
• املرتبة األوىل 10000 :ريال قطـري.
• املرتبـة الثانيــة 9000 :ريال قطري.
• املرتبــة الثالثـة 8000 :ريال قطري.
• املرتبة الرابعــة 7000 :ريال قطري.
• املرتبة الخامسة 6000 :ريال قطري.
• املرتبة السادسة 5000 :ريال قطري
• املرتبـة السابعـة 4000:ريال قطري.
• املرتبة الثامنـــة 3000:ريال قطري.
• املرتبة التاسعــة 2000:ريال قطري.
• املرتبة العاشـرة 1000 :ريال قطري.

• أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
• أﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻣﻌﺘﻘﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﺎﻤﻋﺔ ﻟﻔﻈﺎ أو ﻣﻌﻨﻰ .
• أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ.
• أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ أو اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ .
• أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
• أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻣﺠﺰأة أو ﻣﺮﻓﻘﺔ ﻛﺼﻮرة.
• أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﺧﻼل ﻓﱰة اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ .
• أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻋﲆ وﺳﻢ »ﻫﺸﺘﺎج« #ﻏﺮد _ ﻟﻠﻘﺮآن
• أن ﻳﻜﻮن اﳌﻐﺮد ﻗﻄﺮﻳﺎ أو ﻣﻘﻴﺎﻤ ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.
• أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻳﺘﻮﻳﺖ ﻤﺑﻌﺮﻓﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.

• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ١٠٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄـﺮي
• اﳌﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ٩٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ٨٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ٧٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ٦٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ٥٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌـﺔ ٤٠٠٠:رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ ٣٠٠٠:رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌــﺔ ٢٠٠٠:رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
• اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺷـﺮة ١٠٠٠ :رﻳﺎل ﻗﻄﺮي
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• ﺍﻟﺘﻐﺮﻳــــﺪﺍﺕ ﺍﺨﻤﻟﺎﻟﻔــــﺔ
ﻟﻠﺸـــﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑــــﻂ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺳﻴﺘـﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ
ﻣـﻦ ﺍﳌﺴﺎﺑﻘــﺔ.
• ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﲢﻈﻰ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣــــﻦ
ﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐـﺮﻳﺪ» ﺭﻳﺘﻮﻳﺖ«
ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ.

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ:
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ١رﻣﻀﺎن ١٤٣٥ﻫـ
إﱃ
١٣رﻣﻀﺎن ١٤٣٥ﻫـ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﴩة اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
اﻹﺛﻨني  ١٤ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤م

