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إسالمية ديب تعلن عن مبادرة

كلمة لسعادة املدير العام

«حاضنة االبتكار» وتوقعها

لدائرة الشؤون اإلسالمية

مع ثالث جامعات يف الدولة
وتتسلّم شهادة املواصفة
الدولية لنظام إدارة االبتكار

والعمل الخريي يف ضوء مذكرة
التفاهم مع القيادة العامة
لرشطة ديب
يف ضوء اسرتاتيجية اإلمارات السترشاف املستقبل،

أعلنت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب عن
«مبادرة حاضنة االبتكار املتنوعة» ،ووقعتها مع عدد من

إسالمية ديب تسلّم مكرمة
صاحب السمو حاكم ديب

وجامعة زايد ،وجامعة ديب .وجاءت هذه املبادرة متاشياً

املبكر للفرص والتحديات يف كافة القطاعات الحيوية

مع شهر اإلمارات لالبتكار ،يف حفل كبري نظّمته الدائرة
بحضور رشكائها األكادمييني عىل مستوى الجامعات

تحفيظ القرآن الخاصة بديب

إدارة االبتكار.

وتختتم مسابقة القرآن الكريم

وقد ابتدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي تاريخي قصري
عزز يف الحضور معاين الخري وعمله ،ومجاالت الرعاية

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
رعاه الله ،إىل املؤسسات اإلسالمية ومراكز تحفيظ القرآن
الكريم الخاصة التي ترشف عليها الدائرة عىل مستوى
اإلمارة ،واختتمت إدارة املؤسسات اإلسالمية يف الدائرة
مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها لهذه املؤسسات
واملراكز.

والتنمية للعلم واملعرفة ،التي غرسها يف األجيال
القائد واملؤسس ملسرية النهضة ودولة اإلمارات العربية
املتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ط ّيب الله ثراه.
حب سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
ويف االفتتاح ر ّ

العام للدائرة :جاءت هذه املكرمة يف ضوء رعاية صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم ديب رعاه
الله ،ألهل القرآن ،حيث شملت هذا العام الفئة الذهبية

وعلوم اللغة العربية ،والفهم السليم للمعارف ،يك تصل
بأبناء الوطن إىل ما وراء املعرفة وهو االبتكار والتطوير
والتنمية يف النافع املفيد ،والشك أن هذه املعاين
إمنا تُنهل من كتاب الله الخالد ،فالعناية به وبأهله ،الذين

مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله؛ تتقدّم خطوات جديدة
ن الدائرة
نحو اآلفاق املستقبلية يف جميع املجاالت ،وأ ّ

عىل االبتكار واالستدامة) متاشياً مع الخطة االسرتاتيجية
للدائرة .2021-2018

يف تحفيظه وإتقانه ،يف اختتام مسابقة سنوية تنظمها

مفيد لإلنسانية عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة.

لدى طالبها عىل مستوى الدولة ،كجامعة اإلمارات،

من خالل توقيع االتفاقيات ،ومذكرات التفاهم ،وتبادل
الخربات يف كافة املجاالت املشرتكة بني دوائر الدولة.
وأشار الشيباين بأنه سيتم تقديم أوجه التعاون والدعم
التوعوي الديني للعاملني يف القيادة العامة لرشطة

املناسبات الدينية املختلفة بالدولة (موسم الحج وشهر
رمضان املبارك وغريها)
مؤكدا ً قيام الدائرة باإلرشاف عىل إدارة جميع املساجد

والسيام املعرسين منهم ،للتخفيف عن مديوناتهم،
ودفع دياتهم الرشعية .وبجميع املوقوفني عىل
مستوى مراكز الرشطة ،إضافة إىل التنسيق يف مجال
تبادل املعلومات وتوفري متطلبات املسلمني الجدد،
كإصدار شهادات إشهار اإلسالم ،وما يحتاجونه من كتب
توعية دينية وبحوث ونرشات معرفية بلغات متعددة
تشمل الناطقني بالعربية وبغريها.
عال بني
مثمناً ما ستحققه هذه املذكرة من تبادل ف ّ

وجامعة زايد ،وجامعة ديب؛ مشريا ً إىل أهمية تحقيق
األهداف املرجوة معاً يف هذه النقلة النوعية ،وموضحاً

لرشطة ديب يف جميع املجاالت ،والسيام يف بسط األمن

أن حاضنة االبتكار التي أعلنتها الدائرة ،سرتعى من خاللها

واالستقرار .

شباب الجامعات ،وأبحاثهم ،وابتكاراتهم ،ومشاريعهم،
وال سيام أصحاب الدخل املحدود منهم ،وأنها تشجع

وتشمل جميع مراكز التحفيظ ،ومن خالل لجان متخصصة
تقيّم املتنافسني ،وتفرز الفائزين ،وتتابع شؤونهم

دخولهم لسوق العمل ،وأن الجميع بذلك سيحقق هدفاً

املؤسسات ومراكز التحفيظ بإمارة ديب.

لإلنسانية داخل وخارج الدولة  ،والتي ميكننا استدامتها

الجانبني وبالجهود الكبرية التي تبذلها القيادة العامة

الحلول املبتكرة للمشكالت التي قد تواجههم يف بداية

واملنظمني لهذا العرس القرآين الكبري عىل مستوى

واضع أسس النهضة العرصية التي تشهدها دولة اإلمارات

اإلنسان ،والسيام فئة الشباب ،لتسهم يف تنمية

اإلدارة املعنية يف الدائرة ،وهي متعددة املستويات،

وقدّم سعادة الشيباين شكره وثناءه لجميع املشاركني

-طيب الله ثراه -لدى كل إمارايت؛ فهو القائد صانع الخري

حالة العوز التي تواجه بعض نزالء املؤسسات العقابية،

هذه الفئة يف املجتمع (فئة الشباب) ،وتتيح لهم بعض

وترشف عىل مراكزهم ونتاجاتها عىل مدار العام.

التي ميثلها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

مبقرات القيادة العامة والتابعة لها ،واملساهمة يف

بحسب االستحقاقات ،ومستويات اإلنجاز يف سباق

أولئك الذين تعلّموا القرآن وعلَّموه ،وإىل الذين أسهموا

والخارجية ،لتقديم خدماتنا بأرقى املستويات عىل

ن الدائرة رأت رضورة االستثامر يف
وأشار الشيباين :أ ّ

ورشاكتها لتنمية الجوانب العلمية والرتبوية واملعرفية

املكرمة ،فإنّها تقدّم باقة متنوعة من املكافآت إىل

وهي مجاالت جمع التربعات ،وتنظيم املساعدات الداخلية

(الذي هو العطاء) إىل املستوى الرابع (الذي يقوم

التحفيظ ،وتتوىل الدائرة توزيعها عىل تلك الجهات

وأشار الشيباين إىل أن الدائرة وبالتزامن مع تسليم هذه

تعزيز التعاون البناء يف مجاالت معينة بحسب االختصاص،

عىل املستويني الفردي واملؤسيس ،خاصة يف

كام قدّم شكره إىل الجهات األكادميية لتعاونها

ميزان حسناته سموه ،ويتقبل هذه العطاء بقبول حسن.

جميع املسارات ذات العالقة بني الطرفني ،واإلسهام يف

فيها تنتقل عىل مستوى إمارة ديب من النمط األول

ألهل األرض ،وقد باتت املكرمة السخية لصاحب السمو

عىل مستوى اإلمارة؛ سائال الله تعاىل أن يجعل ذلك يف

العامة لرشطة ديب عىل استثامر الجهود املشرتكة يف

ديب يف مجاالت الثقافة اإلسالمية واألحكام الرشعية

عطاء حقيقي للوطن وعامرته ومستقبله ،وكل ما هو

التنافس يف الخريات ،فهي الراعية لهذه املؤسسات

ولقد حرصنا من خالل توقيع هذه املذكرة مع القيادة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس

هم أهل الله وخاصته ،رشف عظيم وتكريم من الله

االختصاصات التي تعنى بها املؤسسات اإلسالمية ومراكز

الدوائر الحكومية واستدامتها يف شتى املجاالت.

ومنبع العديد من املشاريع الخريية الهادفة خدمة

طاقاتهم ،ورعاية إبداعاتهم ،وتبني ابتكاراتهم ،من أجل

حاكم ديب رعاه الله محفزا ً للتنافسية والتطور يف ظل

الرشاكات االسرتاتيجية وعقد اتفاقيات رشاكة مع جميع

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ،وصاحب السمو

بخيت لتحفيظ القرآن الكريم ،ومركز بالل بن رباح ،ومركز

وتوعيتهم برضورة اإلقدام عىل تعلم العلوم النافعة

إىل موامئة تلك السياسات الحكومية ومنها تعزيز

عىل املستويات كافَّة ،وهو رمز الحكمة والخري والعطاء؛

وع اختصاصاتهم ومسؤولياتهم ومواقعهم
كوادرها وتن ّ

عن عظيم اهتامم حكومتنا الرشيدة بأبناء املجتمع،

تسعى دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

الجامعات وطالبها والحضور من مختلف قطاعات الدائرة

من هذه املؤسسات واملراكز ،كـ(مركز محمد بن سامل

وتعب هذه املكرمة
الشيخ حمدان بن حمدان آل نهيان)،
ّ

الدولة.

يجسد املكانة االستثنائية والفريدة
زايد  ، 2018والذي
ِّ

اليوم تتقدّم يف مجال العمل الخريي ،وهي بجميع

املمزر ،ومركز أيب حنيفة ،ومؤسسة كلمة ،ومركز

كافة املستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح

الشيباين املدير العام للدائرة بضيوف الدائرة ممثيل

شهر االبتكار وعام زايد الخري ،وتوجيهات صاحب السمو

قال سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير

وتحليلها ووضع الخطط االستباقية بعيدة املدى لها عىل

مستوى اإلمارة والدولة ،والسيام يف ظل مبادرات عام

ن دولة اإلمارات يف ظالل
وتنوع مستوياتهم فيها ،وأكّد أ ّ

ويف افتتاح حفل توزيع املكرمة واختتام مسابقة القرآن

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس

الجامعات العريقة يف الدولة ،وهي جامعة اإلمارات،

للمؤسسات اإلسالمية ومراكز

املكرمة السنوية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

العربية املتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ
الوزراء حاكم ديب رعاه الله ،والتي تهدف لالسترشاف

وطالبها .كام تسلّمت شهادة املواصفة الدولية لنظام

سلّمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

وتحقيقاً للرؤية االسرتاتيجية لحكومة دولة اإلمارات

مجتمعياً ،يتأىت من خالله دعم واستدامة وزيادة النتاج
ن «مبادرة الحاضنة» فيها حثّ وإلهام لبقية
املحيل ،وأ ّ
الجهات الخريية واملؤسسات ذات الصلة يف الدولة يك
ت ُسهم يف إيجاد مثل هذه الحاضنات ،وتعمل عىل تبنيها
واالستثامر األمثل فيها.

بي جاسم الخزرجي مدير إدارة املؤسسات
من جهته ّ
اإلسالمية يف الدائرة ،املدير التنفيذي لقطاع الشؤون
ن الدائرة ترشف عىل هذه املؤسسات
اإلسالمية باإلنابة :أ ّ

ن وثيقة الرشاكة هذه مع الجامعات سيتشكّل
ويشار إىل أ ّ
من خاللها عدة لجان متخصصة علمية وإدارية مشرتكة،

اإلسالمية ،ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ،وتتابعها لتصل

لتوضع يف ضوء جهودها بعض املعايري والضوابط

بها إىل املستوى العاملي املنشود ،وهذا إمنا تأىت

ن يستحق الدخول
م ْ
املنظِّمة لحاضنة االبتكار ،ولتميز َ

مبتابعة سعادة الدكتور حمد الشيباين املدير العام
للدائرة ،ورعايته املبارشة لجهود إنجاح عمل هذه املراكز
واملؤسسات.
وقد جاءت املسابقة عىل عدة أقسام ،منها مسابقة
حفظ القرآن كامالً ،وكذلك ( )20جز ًء ،وتنوعت يف
مساراتها ،فمنها ما هو إجباري ألزمنا املراكز بدخول
املنافسة عليه ،كحفظ القرآن كامال وعرشين جز ًء أيضاً،
ومنها ما هو اختياري ،وتوسعنا يف مجاالت الحفظ
لتشمل حفظ املتون كالجزرية ،وتحفة األطفال للذكور
واإلناث.
وأكّد الخزرجي عىل أن لجان التحكيم والتنظيم عملت
عىل مدار يومني الختبار املتقدمني ،وفرز وبيان الفائزين
يف هذه املنافسات ،وتم تحديد املراكز األوىل للفائزين

فيها من الطلبة ،كام ستمكّن هذه الجهود جميع األطراف

إسالمية ديب تك ّرم لجنة تنظيم

الفعاليات الرياضية

برعاية وتكريم سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباين مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

من تصنيف وتقييم وتنقية جميع االقرتاحات واألبحاث

الخريي بديب ،أنهت لجنة تنظيم الفعاليات الرياضية

واملشاريع املقدمة من الطالب؛ لتحقق بذلك غرضها

يف الدائرة نشاطاتها لسنة  ،2017بتكريم املشاركني

املنشود ،وتؤهلهم من خاللها إىل خدمة أنفسهم
وأهلهم ووطنهم واإلنسانية؛ وعندها س ُيسهم الجميع
يف سعادة وريادة دولة اإلمارات العربية املتحدة
وشعبها واإلنسانية عىل أرضها.
وقد وقع املبادرة عن الدائرة السيد أحمد درويش

واملشاركات يف املسابقات الرياضية كافة ،والتي نفذتها
الدائرة سواء بالتنظيم أو املشاركة يف املسابقات
الرسمية.
وقال أحمد البدواوي رئيس لجنة تنظيم الفعاليات
الرياضية يف الدائرة :اختتمنا الفعاليات واألنشطة
الرياضية لسنة  2017عىل مستوى الدائرة برعاية سعادة
املدير العام الذي نقدّم له عظيم الشكر واالمتنان عىل

املهريي املدير التنفيذي لقطاع العمل الخريي الذي

دعمه الكبري للرياضة والرياضيني يف الدائرة ،وإىل أعضاء

أثنى بدوره عىل ممثيل الجامعات ومن حرض حفل التوقيع

ن هذه الجهود واإلنجازات إمنا تحققت
اللجنة ،ونؤكّد أ ّ

عىل مستوى الطالبات ،وكذلك أعضاء مجلس رؤية الشباب

بالتكاتف والتعاون الب ّناء واملشهود بني جميع األعضاء
من اإلداريني والفنيني والالعبني ودعم اإلدارات بالدائرة ،

والفائزات عىل املستويني الذكور واإلناث ،وكان الفائز

يف الدائرة ،ووقعها عن « جامعة اإلمارات « الدكتور غالب

من فئة الذكور عىل مستوى مراكز التحفيظ؛ املركز األول

الحرضمي نائب مدير الجامعة ،وعن «جامعة زايد» الدكتور

عىل مدى عام كامل ،يف ضوء التميز اإلمارايت بجميع

مركز محمد بن سامل بن بخيت ،واملركز الثاين مركز أحمد

رياض املهيدب مدير الجامعة ،وعن «جامعة ديب»

األلعاب الرياضية ،والتي باتت معروفة للجميع ،وهي بال

املوىس ،والثالث مركز بالل ابن رباح.

الدكتور عيىس البستيك مدير الجامعة.

أما عىل مستوى اإلناث؛ فكان الفائز باملركز األول مركز
بالل بن رباح ،واملركز الثاين مركز املمزر ،والثالث مركز
محمد بن سامل بن بخيت.
وتلتها تكريم فئات الحفاظ والحافظات للمتون .ثم تكريم
فئة أمهاتنا ،وهي فئة تم استحداثها لتشجيع كبار السن
من النساء عىل حفظ كتاب الله تعاىل ،حيث كرمنا الطالبات
األوائل.

وتسلّم سعادة الدكتور حمد الشيباين املدير العام
للدائرة «شهادة املواصفة الدولية لنظام إدارة االبتكار»
من هيئة لويدز ريجيسرت كواليتي اشورنس ،سلّمها إيّاه
املدير العام اإلقليمي لهيئة لويدز .
كام شاهد الجميع فيلامً قصريا ً عن ( )x 10وفوز الدائرة
مببادرتني فيها ،واخُتتم الحفل بشكر الحضور عىل

واختتم الخزرجي باإلشادة بجميع اللجان والعاملني يف
املؤسسات اإلسالمية ،ومراكز التحفيظ عىل الجهود
الكبرية التي تبذل فيها ،وإىل املنتسبني من املوظفني
والحفظة واملحفظني عىل مستوياتهم املتقدّمة يف
األداء والعطاء ،وحرصهم عىل إنجاح املسرية اإلميانية
يف اإلمارة ،وقيامهم مبسؤولياتهم عىل أكمل وجه.

ويف ختام الحفل توجه الجميع بالدعاء أن يتقبل الله هذه

تفاعلهم خدمة لإلنسانية والعلم والعمل الخريي والدِّين
والوطن.

إسالمية ديب تفتتح « مسجد
خالد جاسم محمد بن كلبان « يف
منطقة عود املطينة األوىل

كام متيزت الفعاليات بنامذج جديدة ومبادرات لها األثر
يف حياة املوظفني ،ولعل من أهمها مبادرة صاحب
السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ويل
عهد ديب (تحدي ديب  ،)30x30كام أصبحت الرياضة جزءا ً ال
يتجزأ من حياة العديد من املوظفني.
ن الدائرة نظمت  38بطولة خالل ،2017
وبي البدواوي أ ّ
ّ
منها (بطولة املؤسسات اإلسالمية لطالب مراكز التحفيظ
القرآن الكريم ،وبطولة البالي ستيشن للموظفني ،وأبناء
املوظفني يف الدائرة ،وبطولة الوظائف الدينية واإلدارية
لكرة القدم ،والبليارد ،وكرة الطائرة ،وامليش ،والدراجات
الهوائية ،وتحدي الجيم) ،وبلغ عدد املشاركني ( )200من

ن دور اللجنة الرياضية النسائية يف
وأكد البدواوي أ ّ
تنظيم األلعاب واملسابقات املتنوعة للموظفات تجىل
يف تنظيم ( )12بطولة داخلية بني موظفات الدائرة ،منها
(امليش ،التزلج ،البولينغ ،ركوب الخيل ،الدراجات الهوائية،
السباحة ،تحدي الجيم ،الرماية ،باإلضافة إىل فعالية
التجديف يف منطقة حتا) ،وقد بلغ عدد املشاركات ()29

حاكم ديب رعاه الله .وأن يتقبّل جهود الدائرة ويحقق

افتتحت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

مساعيها يف الوصول إىل الريادة العاملية يف مجاالتها

“مسجد خالد جاسم محمد بن كلبان” يف منطقة عود

ورعايتها للقرآن وأهله .كام التقطت الصور التذكارية

املطينة األوىل بديب ،عىل مساحة أرض تقدّر بـ()2257

حفظ القرآن بهجة تتويجهم ،وقد حرض حفل توزيع

شك تتسم بالجودة والتنافس الرشيف بني املشاركني.

موظفي وموظفات الدائرة.

العطايا ،وأن يجعلها يف ميزان حسنات صاحب السمو

التي تؤ ّرخ لهذه املكرمة ،وتحفظ للفائزين مبسابقة

من خالل تنظيم العديد من البطوالت والفعاليات الرياضية

مرتا ً مربعاً ،ويستوعب املسجد الجامع ( )435من الرجال،

ن يف بطولة الشيخة هند لأللعاب
موظفة ،شاركت ( )7منه ّ
الرياضية للسيدات يف بطولتي البولينغ ،والشطرنج.
وقد شمل التكريم أعضاء اللجنة كافة من الرجال والنساء،
كام سبقه عرض فيلم عن إنجازات اللجنة خالل 2017م،
ثم كلمة لسعادة د .حمد الشيباين الذي مث ّن فيها

و( )35من النساء .وميكن للجمهور االستدالل عىل موقع

جهود اللجنة ،وإنجازات الدائرة من خالل مشاركاتها يف

التنفيذيني واإلداريني والفنيني ،كام تناول الجميع مأدبة

الجامع من خالل إدخال رقم األرض ( )2654898يف تطبيق

مجاالت الحياة كافة ،واختتم بالدعاء أن يحفظ الله اإلمارات

العشاء ،يف ظالل الفستيفال بديب.

“مكاين” التابع لبلدية ديب.

املكرمة وتكريم الفائزين بحفظ القرآن عدد من املديرين

وقيادتها وشعبها ،وأن يوفّق الجميع ملا فيه الخري
والسعادة.

مركز االتصال  800600خالل  24ساعة  7أيام يف األسبوع
رؤيتنا :الوجهة الريادية اإلسالمية والخريية املستدامة
رسالتنا :نرش وتعزيز قيم الوسطية اإلسالمية وتنمية العمل الخريي وعامرة املساجد وفقاً ألفضل
املامرسات العاملية
قيمنا :اإلخالص  -اإلتقان  -الشفافية

