اإلرشاف:
إدارة االتصال والتسويق

185

أبريل 2018

اإلعداد واملتابعة:
د.عبد القدوس أسامة
تصوير:
يزيد عيىس
تصميم وإخراج:
جامل حلوم

إسالمية ديب تطلق مرشوعها

إسالمية ديب تستقبل وفد

اإلنساين الخريي املستدام

صندوق الفرج

«مركزا ً لغسيل الكىل» مبنطقة
الطوار الثالثة يف ضوء اتفاقية
رشاكة مع هيئة الصحة بديب
ووثيقة رشاكة مع الجهات
الداعمة

استقبل سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباين املدير
العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب
سعادة الدكتور نارص سامل لخريباين النعيمي ،رئيس
مجلس إدارة صندوق الفرج ،مبجلس الدائرة يف منطقة
املمزر بديب
وبحث الطرفان سبل التعاون املشرتك بينهام ،والسيام
يف املجاالت الخريية واإلنسانية .كام تم التأكيد عىل

أطلقت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

رضورة تكاتف الجهود من أجل توسيع مساحة العمل

مرشوعها اإلنساين الخريي املستدام (مركزا ً لغسيل

الخريي يف الدولة.

الكىل) ،وذلك متاشياً مع عام زايد ،وتجسيدا ً لرؤية
إسالمية ديب يف استدامة العمل الخريي ،عىل مستوى

إسالمية ديب تطلق مبادرة

املجتمع واألجيال ،وجاء هذا املرشوع معززا ً بالتعاون
وتوقيع اتفاقية رشاكة مع هيئة الصحة بديب ،ووثيقة
تعاون بني الدائرة والجمعيات الخريية املساهمة يف

ومث ّن سعادة الشيباين زيارة إدارة صندوق الفرج للدائرة،
وجهود جميع أعضاء مجلس اإلدارة والعاملني فيه عىل
دورهم اإلنسانـي ،وما يقدمونه من نجدة األشخاص
والسجناء الغارمني ،وأولئك الذين تظهر حاجتهم إىل

خريية «لنقرأ» دعامً لذوي الدخل

ذلك عىل مستوى اإلمارة.

املحدود من أهايل الطالب

حيث وقّعت الدائرة يف ظالل مشاركتها مبعرض ومؤمتر

اطلعت عليه من خططهم الطموحة وأهدافهم النبيلة،

ديب لإلنجازات الحكومية  ،2018اتفاقية رشاكة إلنجاز هذا

ودور اإلنساين ،وأنشطتهم املستدامة عىل مدار العام،

املرشوع واإلرشاف عليه مع هيئة الصحة بديب .وقّعها

ن العاملني يف الدائرة يرسهم دعم سياسة البذل
وأ ّ

عن هيئة الصحة بديب معايل حميد القطامي املدير

والعطاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،باإلضافة

العام رئيس مجلس اإلدارة فيها باعتباره الطرف األول.

إىل استدامة األعامل الخريية التي أسسها القائد الشيخ

وعن الدائرة سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،وأنها بال شك

املدير العام.

باتت منهجاً لألجيال يف تقديم الخري والعطاء ،ونرباساً

بالتعاون مع القيادة العامة
لرشطة ديب
أطلق مجلس رؤية الشباب بدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي يف ديب ومجلس العلامء بالقيادة
العامة لرشطة ديب مبادرة خريية تحت شعار «لنقرأ» دعامً
ألهايل الطالب من ذوي الدخل املحدود يف املدارس
الخريية.

وقال أحمد بن درويش املهريي املدير التنفيذي لقطاع
العمل الخريي يف الدائرة :جاء توقيع هذه االتفاقية
لتعزيز الرشاكة بني الجهتني ،وتكوين نظام صحي عاملي
متكامل ميتاز بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية
إلمارة ديب ،ويعزز من مكانتها كوجهة عاملية يف مجال

وقالت سارة العبدويل رئيسة مجلس رؤية الشباب يف

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

الصحية املميزة من خالل املستشفيات واملراكز الصحية

الوقت نفسه جاءت استكامالً ملسرية عام زايد «»2018

واإلداريني من الجهتني.

والسيام تلك التي تُرشف الدائرة عىل عملها ومشاريعها

والعمل الخريي بديب هي الوجهة الريادية يف العمل
الخريي ،ولتعزيز أُطر التعاون املشرتك بيننا وبني مجالس

وأضاف املهريي :يستغرق بناء املرشوع وجاهزيته،

الشباب والعلامء يف الدوائر واإلدارات الحكومية عىل

وإمداده باملعدات الطبية الالزمة ،واملوارد البرشية
املتخصصة ،واختبار فاعلية تشغيل األنظمة ،وتسليمه
( )24شهرا ً من العمل الجاد ،قابلة للتمديد لتصل إىل ()30
شهرا ً ،وبتكلفة تصل إىل ( )30.000000مليون درهم

وفريد من نوعه ،حيث أعدنا إحياء روح القراءة واملعرفة

إمارايت؛ ستسهم إسالمية ديب يف جمعها وتقدميها

وع مراحلهم العمرية،
يف الذين حرضوا املبادرة عىل تن ّ

باعتبارها الطرف الثاين املمول للمرشوع ،بالتعاون مع

املبادرة هدفها يف دعم القراءة وتعزيز إسهام الدائرة

العمل الخريي بالدائرة ،وبعض املعنيني بالعمل الخريي،

وتوقيع وثيقة رشاكة مع الجمعيات الخريية املساهمة،

بيت الخري.

وحثّهم عىل القراءة دعامً للعمل الخريي ،ولتحقق

السيد أحمد درويش املهريي املدير التنفيذي لقطاع

وجاءت هذه املشاركة وتعزيزها من خالل التنسيق

نحو تحقيق رؤيتنا يف أن تكون دائرة الشؤون اإلسالمية

بالتخطيط وتبادل الرأي من إنجاز املبادرة بأسلوب مميز

ومقيمني عىل هذه األرض الطيبة .وقد حرض اللقاء

والعيادات التخصصية عىل مستوى اإلمارة.

الخريية ،كجمعية دار الرب ،وجمعية ديب الخريية ،وجمعية

املستويني املحيل واالتحادي؛ متك ّنا بفضل الله تعاىل ثم

يف السعي من أجله لجميع أفراد املجتمع من مواطنني

الوضع الصحي ألفراد املجتمع ،وضامن حصول أصحاب

إسالمية ديب :استلهمنا روح املبادرة من مقولة صاحب

حجر نضعه يف تأسيس أبنائنا ليقودوا املستقبل» ،ويف

سعيدة بهذا التعاون املثمر مع صندوق الفرج ،ملا

تقديم الرعاية الصحية ،وتحقيق األهداف ،مع تحسني
األمراض املزمنة عىل أشمل التسهيالت ،والخدمات

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب « :القراءة أهم

ن الدائرة
اإلعانة ،واإلسهام يف تخفيف معاناتهم ،وأكّد أ ّ

مكتب الخدمات اإلنسانية واملجتمع يف هيئة الصحة
بديب ،عىل أن يتوىل الطرف األول -هيئة الصحة -إدارة
املرشوع وتشغيله واإلرشاف عليه ،وفق املعايري الدولية

يف تعليم الطلبة ،مع التأكيد عىل حرص الجميع عىل

التي تسري يف ضوئها املؤسسات الطبية يف حكومة

التوجهات التنموية ،ونرش قيم العمل الخريي ،بالتزامن

ديب.

مع عام زايد .2018

ن الدائرة ورشكاءها يف املرشوع من
وأكّد املهريي :أ ّ
الجمعيات الخريية تعمل عىل وضع بصمة إنسانية رائدة

ترسخ قيم العمل
ن هذه املبادرة
وأكّدت العبدويل :أ ّ
ِّ

عىل مستوى العامل من خالل هذا املركز املتخصص،

الخريي بني مختلف فئات املجتمع يف إطار ثقايف

ويحق لها من خالل بنود االتفاقية املشرتكة مع هيئة

مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن
الكريم تختتم تصفياتها
للمسابقة السنوية  19لحفظ
القرآن الكريم مبشاركة  1282من
الحفاظ والحافظات من  50جنسية
اختتمت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة
لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب تصفياتها
للمشاركني بالدورة  19من مسابقة املراكز السنوية لحفظ
القرآن الكريم ،ومبشاركة أكرث من  50جنسية مقيمة يف
إمارة ديب ،ليصل عدد املتنافسني إىل (.)1282

الصحة بديب أن تحيل ما نسبته ( 30باملائة) من الطاقة

وقال حمد الخزرجي مدير إدارة املراكز :تنتظم هذه

االستيعابية للمركز إىل هيئة الصحة املرشفة عىل

املسابقة بشكل سنوي ،وتتنافس فيها جميع حلقات

األهلية الخريية مقابل الصفحة املقروءة خالل الفعالية،

املركز ،لغرض العالج مبا يتناسب وحاالت املرىض ودون

التحفيظ التي ترشف عليها اإلدارة ،وطالب املراكز التابعة

مقابل مايل ،كام اتفق الطرفان عىل االجتامعات الدورية

لها ،عىل مدار ثالثة أيام يف مسجد الشيخ راشد بن

ومل تتح جمع التربعات النقدية خاللها؛ إذ اقترصت املبادرة

وتقديم التقارير املتخصصة بإنجاز املرشوع ومراحله ،وما

مكتوم رحمه الله يف منطقة الورقاء األوىل بديب،

يتعلّق به ،ومبرصوفاته ،عىل أن يتم التنسيق املبارش

وتنشط لجان التحكيم طيلة مدة املسابقة باالستامع إىل

بينهام يف جميع مراحل املرشوع قبل إنجازه ،وبعد

املتسابقني ،وتحديد مستوياتهم يف الحفظ واإلتقان.

قيامه.

والذين تتنوع جنسياتهم لتصل إىل أكرث من  50جنسية من

خريي ،وتعزز التربع عن طريق القراءة ،حيث ستقوم
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بالتربع للمدارس

عىل حرص عدد الصفحات املقروءة ،والتي وصل عددها
خالل يومي املبادرة إىل ( )70279صفحة؛ لتقابل كل
صفحة مقروءة بـخمسة دراهم تتربع بها لذوي الطالب
محدودي الدخل.
من جهتها قالت أسامء عبد الرحمن إبراهيم رئيس فريق
املبادرة :جاء تنفيذ املبادرة عىل مدار يومي الخميس
والجمعة من العارشة صباحاً ،إىل العارشة مسا ًء يف
فيستفال ديب .وقد اجتهدنا يف تعريف الجمهور

من هذا
واتفق الجميع عىل وضع لوحة رشف يف املركز تث ّ

أبناء املقيمني يف ديب.

تجسد رمزية الجهود
العمل اإلنساين الخريي الكبري ،كام
ّ

وأضاف الخزرجي :بلغ عدد املتقدمني للتنافس يف هذه

يف إنشاء املركز ومتويله لجميع الجهات التي أسهمت

املسابقة بفرع الذكور ( ،)520وقد تأهل منهم ( )430بعد

فيه.

أن أجرت اللجان تصفياتها املبدئية عليهم.

وقد حرض توقيع االتفاقية والوثيقة عدد من املديرين

بينام بلغ عدد اإلناث املشاركات يف املسابقة ()762

التنفيذيني ،ومسؤويل الوحدات التنظيمية .والفنيني من

ن ()545
متسابقة ،تأهل إىل التصفيات النهائية منه ّ

الجهتني.

ن اللجنة املنظمة للمسابقة،
متسابقة ،ويشار إىل أ ّ

بأهدافها ،وتوزيع املنشورات الخاصة بها ،وإعطاء

يرافقها لجان التحكيم قد انتقلت إىل منطقة حتا،
إلمتام عمليات الرصد والتسميع والتصفية ،من خالل

القارئ الرباط الذي يتناسب واهتامماته يف القراءة،

مقابلتها للمتسابقني املتأهلني والبت يف ترشيح أصحاب

سواء أكانت وطنية ،أو علمية ،أو أدبية ،أو قصصية،

االستحقاق إىل التصفيات النهائية.

أو دينية .ثم تأكد فريق املبادرة من إعادة الكتب إىل

وجاءت املنافسة مبنية عىل أساس املشاركة يف

أماكنها الصحيحة ،ومحافظة القراء عليها من خالل

مستويات التنافس التي أعلنت عنها إدارة املراكز؛ كحفظ

األسلوب األمثل يف التعامل مع صفحات الكتب ،وكيفية

م ،أو ثالثة أجزاء من القرآن الكريم ،أو خمسة أجزاءـ،
جزء ع ّ

تصفحها .ثم عمدنا إىل تسجيل بيانات القراء ،واسم

أو مثانية أجزاءـ أو عرشة أجزاء ،أو  13جز ًء ،أو  15جز ًء ،أو 20
جز ًء ،أو  25جز ًء ،أو حفظ القرآن الكريم كامالً.

الكتاب الذي تم قراءته ،وعدد الصفحات املقروءة يف

وهناك فرع آخر يف املسابقة ،وهو حفظ املتون،

عدت لذلك مسبقاً ،يك نتمكّن من حساب املبلغ
جدولة أُ ّ

كتحفة األطفال ،واألربعني النورية ،ومنت الجزرية،

ربع به الدائرة مقابل كل صفحة ،كام تم اإلفادة
الذي ستت ّ

وعمدة األحكام ،واألرجوزة امليئية يف ذكر حال أرشف

من التقنيات الحديثة إلنجاح املبادرة واستثامر الوقت ،من
خالل وضع عداد رقمي مرتبط بشاشة رئيسة يطّلع عليها

إسالمية ديب تنظّم احتفاالً كبريا ً

الجمهور .أما األطفال الصغار الذين ال يستطيعون قراءة

بـمناسبة “اإلرساء واملعراج»

الكتب ،فأوجدت الدائرة بدائل لذلك من خالل قراءة القصص
لهم ،عىل أن ت ُحسب عدد صفحات القصة املقروءة بعدد

يف إطار احتفاالت الدولة باملناسبات الدينية؛ نظّمت

املستمعني لهذه القصة ،ومن ثم يرضب املجموع الكيل

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب احتفالها

بالقيمة املشار إليها.

السنوي مبناسبة “اإلرساء واملعراج” ،حيث افتُتح االحتفال
بقراءة آيات من «سورة اإلرساء».

كام وفّر مجلس رؤية الشباب يف إسالمية ديب،

وألقى كلمة الدائرة بهذه املناسبة األستاذ جاسم

ومجلس العلامء يف القيادة العامة أجهزة لوحية للكتب

الخزرجي املدير التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية

اإللكرتونية ،باإلضافة إىل الكتب املسموعة خدمة ألصحاب

باإلنابة ،الذي مث ّن مكانة اإلرساء واملعراج يف نفوس

الهمم ،وجهازا ً للغة برايل؛ اعتزازا ً بهذه الفئة يف
املجتمع.

م،
الربية .وأتاحت إدارة املراكز التنافس عىل حفظ جزء ع ّ
والقاعدة النورانية لنزالء السجون من املسلمني الجدد
غري ناطقني بالعربية.
ن إسالمية ديبقد رصدت عددا ً من الجوائز
ويشار إىل أ ّ
املالية القيّمة ،لتشمل بها الفائزين والفائزات يف جميع
فروع املسابقة .كام سيتم مبشيئة الله تعاىل تكريم
الفئتني يف حفل يليق بأهل القرآن ،مببنى إدارة مراكز
مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم يف منطقة الورقاء بديب،
وبرعاية كرمية من سمو الشيخة علياء بنت خليفة آل
مكتوم.

املسلمني ،واستحرض أثرها يف تجديد الهمم ،وبعث
النبي صىل الله عليه وسلم واألمة عىل الثبات من أجل
الحق ،وتأييد الله له يف ذلك.

ن الفعالية افتُتحت بحضور األستاذ بطي
ويشار إىل أ ّ

واختتم الخزرجي كلمته برفع أسمى آيات التهاين

الجمريي املدير التنفيذي لقطاع الدعم املؤسيس

والدعاء ألصحاب السمو رئيس الدولة ونائبه وإىل

يف الدائرة ،وحضور عدد من موظفي الدائرة وأبنائهم،
ومجلس العلامء برشطة ديب ،وعدد من موظفي رشطة
ديب وأبنائهم ،كام شهدت الفعالية حضور ا ً حاشدا ً
من الجمهور عىل اختالف أعامرهم وتنوع جنسياتهم،
واستضيفت الطفلة اإلماراتية «علياء املنصوري» الفائزة
مبسابقة جينات يف الفضاء ،تشجيعاً لألطفال عىل
القراءة ،وتحفيزا ً لهممهم يف ذلك.

إخوانهام حكام اإلمارات ،وإىل شعب اإلمارات والشعوب
اإلسالمية.
وتتابعت كلامت وعاظ الدائرة يف ظالل هذه الذكرى،
مستلهمني عربها ،وفوائدها ،وأثرها يف األمة واألجيال
وحارضها ومستقبلها.
وشهدت االحتفالية حضور جمهور كبري من األمئة
والخطباء والوعاظ ،وهي تقع ضمن خطط الفعاليات
السنوية إلدارة التثقيف والتوجيه الديني يف الدائرة.

رؤية التكامل بني دوائر ومؤسسات حكومة ديب ،واستثامر

إسالمية ديب تق ّدم منحة
بــ( )320.000ألف درهم مللتقى
األرسة

املوارد الطبيعية والطاقة ،واإلسهام يف توفريها،
ول االتفاق إىل عمل مشرتك هادف يعزز
وتنظيمها ،وقد تح ّ

يف إطار تعزيز التعاون بني دائرة الشؤون اإلسالمية

قيم الرشاكة بني الطرفني ،والسيام يف ترشيد الطاقة،

والعمل الخريي وهيئة الصحة بديب؛ قدّمت الدائرة شيكاً

وملا أثبتته كفاءة «مصباح ديب» عىل مستوى العامل،
قياساً باملصابيح التقليدية؛ أقدمت الدائرة عىل تنفيذ هذه
املرحلة من خالل ثالثة مساجد ،كنموذج تطبيقي خاضع
للرصد والتقييم واملالحظة ،للحد من هدر الطاقة ،والوصول
إىل متكني أرقى املستويات يف هذا املجال ،عىل أن يتم
تعميمها بعد ذلك عىل مستوى مساجد اإلمارة القامئة،
وتلك التي قيد اإلنشاء يف مشاريعنا القادمة .ويف ضوء

بالتعاون مع إسالمية ديب
«بلدية ديب» تنهي مرشوع
استبدال املصابيح التقليدية
مبصابيح ديب األكرث كفاءة يف
العامل يف ثالثة مساجد

ذلك كله وإلنجاحه تم تزويد بلدية ديب بكافة البيانات
املتعلقة بعدد املساجد ،ومواقعها ،ومساحاتها ،ومتوسط
استهالكها للكهرباء .وتعترب هذه البداية ،إسهاماً مشرتكاً

بقيمة ( )320.000ألف درهم ،كمنحة مالية مللتقى
األرسة التابع لهيئة الصحة بديب.
وقد سلّم الدكتور عمر الخطيب املدير التنفيذي لقطاع
شؤون املساجد يف الدائرة شيك منحة الدائرة إىل
معايل حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة
بديب ،وبحضور الدكتورة سلوى السويدي رئيس مركز
سعادة كبار السن والدكتور خالد لوتاه رئيس مجلس

بني الجهتني يف نرش ثقافة توفري االستهالك ،واستثامرا ً

الشباب بهيئة الصحة ،واآلنسة سارة عيل العبدويل

ميدانياً للطاقة ،والتي نؤكّد عىل رضورة توفريها ،من خالل

رئيسة مجلس رؤية الشباب يف الدائرة ،حيث أكدت

منابر التوجيه التي تقوم عليها الدائرة؛ لنحفّز أبناء املجتمع
نحو الرتشيد ،ونحقق نهوضاً حضارياً يف ضوء أحكام
ديننا الحنيف ،وتوجيهات حكومتنا الرشيدة بأرقى الطرق
واألساليب ذات املواصفات العاملية املعتربة.

العبدويل عىل األهداف االسرتاتيجية التي يعمل أعضاء
مجلس رؤية الشباب يف الدائرة عىل تحقيقها ،ومنها
إسعاد فئة كبار السن يف املواسم املتنوعة ،وعىل
مدار العام ،وباألساليب الحديثة واملبتكرة ،التي تُسهم

انطالقاً من آفاق التعاون بني إسالمية ديب وبلدية ديب

وعرب سعادة املهندس داوود الهاجري – مدير عام بلدية

يف بناء الرشاكات االسرتاتيجية ،والتي يسعى الجميع

ديب عن أهمية ترسيخ مبدأ الرشاكات بني الجهات الحكومية

من خاللها إىل تنفيذ املبادرات واملشاريع املستدامة

لتطبيق املشاريع الريادية يف مجاالت االستدامة والطاقة

يف إمارة ديب ،وبنا ًء عىل مذكرة التفاهم التي متت بني

املتجددة ،والتي بدورها تحقق رؤية إمارة ديب يف أن

بلدية ديب ودائرة الشؤون اإلسالمية و العمل الخريي

تصبح أفضل مدينة ذكية ومستدامة بحلول  ،2021ومن بينها

يف  17من شهر أبريل  ،2017والتي تهدف إىل استخدام

مرشوع (مصباح ديب) أحد مخرجات بلدية ديب يف مرسعات

(مصباح ديب) يف املساجد املختارة والتابعة إلمارة ديب؛

املستقبل ،وهو املصباح األكرث كفاءة يف العامل ،والذي

بهدف توفري الطاقة ،ونرش ثقافة االستدامة؛ قامت بلدية

يساعد عىل تحقيق رؤية متكاملة ومبتكرة ومستدامة ،وتعد

ديب متمثلة بإدارة تطبيقات االستدامة والطاقة املتجددة

األوىل من نوعها عاملياً كونها تتامىش مع اسرتاتيجيات

الوجود اإلنساين ،ودعم الجهات واملؤسسات ذات الطابع

باستبدال مصابيح ثالثة مساجد تابعة لدائرة الشؤون

وأهداف الدولة يف مجال التنمية املستدامة.

اإلنساين والخريي ،من خالل تلبية احتياجاتها يف ضوء

وتجدر اإلشارة إىل أن خطة إمارة ديب  2030تستهدف

خطط الدائرة السنوية ،واستثامرا ً للمبالغ املرصودة لهذه

تخفيض استهالك الطاقة غري النظيفة بنسبة  30%مبا يوفر

األعامل الخريية يف مجاالتها .وهي يف الوقت نفسه

االسالمية والعمل الخريي واستبدالها مبصابيح ديب
املستدامة ،والتي تضمنت «مسجد السطوة الكبري» الذي
يقع يف منطقة البدع ،و «مسجد فاطمة الزرعوين» الذي
يقع يف منطقة هور العنز رشق ،إضافة إىل «مسجد زيد
بن حارثة» الذي يقع يف منطقة الراشدية ،وقد بلغت
أعداد املصابيح املستبدلة مبجملها  1600مصباح

نحو ألف جيجا وات يف العام ،وتقليل انبعاث ثاين أوكسيد
الكاربون بنسبة  16%بحلول عام  2021مام يسهم يف حامية
البيئة ،حيث يخدم املصباح هذه االسرتاتيجيات من حيث
تقليله من استهالك الطاقة بنسبة  90%وسيحقق تقليل

من جهته قال سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

كمية  640كيلو طن من انبعاث ثاين أوكسيد الكاربون حتى

الشيباين املدير العام لدائـرة الشــؤون اإلســالمية

العام .2021

ن الرتشيد يف استهالك
والعمــل الخيـــري بديب :إ ّ
املوارد ،هو سلوك حثّت عليه رشيعتنا اإلسالمية يف
العديد من نصوص الكتاب الكريم والس ّنة النبوية ،وقد
تقدّمت إسالمية ديب خطوات كبرية مشهودة يف
تطبيقه عىل مستوى مساجد إمارة ديب.

وأشار املهندس أحمد سعيد البدواوي -مدير إدارة

يف إدخال البهجة عليهم.

  

وقد قدّمت إدارة شؤون الزكاة والصدقات بقطاع العمل
الخريي يف الدائرة هذه املنحة ،لتكون إسهاماً من
الدائرة يف إشاعة الوعي بأهمية العمل الخريي ،والحث
عىل مبارشة األعامل ذات اآلثار اإليجابية يف إسناد

متكّن جهود إدارة امللتقى من تحديث املعدات واألدوات
واللوازم الطبية التي تخدم هذه الفئة بحسب رصد اإلدارة
املعنية الحتياجاتهم.
ويشار إىل حرص إسالمية ديب عىل دعم ورعاية هذه
الفئة ،وإمدادها مبا تحتاج إليه بالتعاون مع الجهات

ن أهم
تطبيقات االستدامة والطاقة املتجددة إىل أ ّ

الراعية لها ،وهو جزء من الواجب الديني واالجتامعي

مواصفات املصباح كونه يأيت يف ثالثة أنواع هي :مصباح

والوطني الذي ينهض به الجميع يف دولة اإلمارات

يعمل بطاقة ( 1واط) و( 2واط) ،و( 3واط) بدالً من املصابيح
التي تعمل بطاقة تراوح بني  20و 60واط ،والتي تستهلك

وجاءت هذه الخطوة يف ضوء اتفاقية الرتشيد التي

ن مصباح ديب متوفر يف أسواق
طاقة عالية لإلنارة حيث إ ّ

وقعتها الدائرة مع بلدية ديب ،والتي تهدف إىل تحقيق

اإلمارة ،وهو متاح لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته.

العربية املتحدة ،باإلضافة إىل ما فيه من مؤازرة للجهود
الساعية يف خدمة كبار السن كام حثّ عىل ذلك ديننا
الحنيف ،و ّرغب فيه ،وأثاب عليه.
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