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الشيباين يستقبل املهنئني

«إسالمية ديب» تحتفل بيوم زايد

مبناسبة عيد الفطر املبارك

للعمل اإلنساين

استقبل سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباين املدير

يف إطار ذكر مآثر وسامت املغفور له بإذن الله تعاىل

العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه؛ نظمت

جموع املهنئني من مختلف قطاعات الدائرة مبناسبة عيد

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب احتفالية

الفطر املبارك ،وقد توافد املوظفون عىل مجلس الدائرة

مبناسبة «يوم زايد للعمل اإلنساين» مبسجد بور سعيد

يف مقرها الرئيس مبنطقة املمزر يف ديب ،معربني

يف املرقبات بعد صالة الرتاويح.

عن أطيب التهاين وأعطرها بهذه املناسبة ،داعني الله
تعاىل أن يحفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة وشيوخها
وأهلها ،وأن ميتع الجميع وسعادته بالصحة والعافية
والتوفيق.

«إسالمية ديب» تتكفل مبديونية
 11سجيناً يف إطار الحملة
اإلنسانية الرمضانية

بسداد مبلغ  621ألفاً و 332درهامً لإلفراج عن  11سجيناً،

من املديرين التنفيذيني ومديري اإلدارات ورؤساء
األقسام واملوظفني ،وأمئة املساجد والخطباء،

ول إىل عمل مؤسيس منظّم ومستدام،
ذلك كله ليتح ّ

والوعاظ ،واملفتني والباحثني ،واملرشدين األرسيني،

ن هم داخل الدولة وخارجها ،وكذلك األموال
م ْ
إذ شمل َ

وعب
وإدارات املكاتب الخارجية واملراكز التابعة للدائرة،
ّ

املرصوفة يف هذه الجوانب يف حياته يرحمه الله ،والتي

املشاركون بالتهنئة عن فرحتهم وسعادتهم بهذا

وصلت  98مليار درهم.

حانية ،وتفاعل كبري من سعادته مع جميع قضاياهم
عىل الصعيدين الوظيفي واألرسي ،وحرصه عىل بسط
السعادة بينهم ،وتفعيله الحكمة يف القول ،وتحفيزه

و«صندوق الفرج» إلطالق رساح  107سجناء خالل شهر

إلنجاح جميع نشاطات الدائرة ومشاريعها املستدامة

رمضان الكريم ،تزامناً مع «عام زايد» ،فيام اليزال  26سجيناً

واملوسمية ،وتعزيزه السرتاتيجية عالقاتها التنموية

وبلغت قيمة التربعات حتى اآلن مثانية ماليني و 481ألفاً
و 328درهامً ،وكانت «اإلمارات اليوم» نرشت أمس تكفل

إىل العاملية ،وما اتسمت به من الشمول لجميع الفئات
وأوطانهم ،والجهود الكبرية املبذولة يف مجال تأطري

ضمن الحملة اإلنسانية التي أطلقتها «اإلمارات اليوم»

دراهم.

واإلنسانية للشيخ زايد ،وأعامله الخريية التي وصلت

وتقبّل سعادته التهاين والتربيكات بهذه املناسبة

الهمم يف العمل ،ومشاركته وإرشافه املبارش

ينتظرون من يساعدهم بخمسة ماليني و 128ألفاً و310

واإلرشاد بالدائرة كلمة وضّ ح فيها أبرز السامت األبوية

وعهم وأعراقهم وأشكالهم وألوانهم
اإلنسانية عىل تن ّ

اللقاء؛ وعظيم شكرهم ملا يجدونه من رعاية أبوية
تكفلت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب

حيث ألقى الدكتور قطب عبد الحميد مستشار الوعظ

الداخلية والخارجية  ..سائلني الله تعاىل أن يعيد هذه

ن يوم زايد للعمل
وتؤكّد الدائرة من خالل االحتفالية أ ّ
اإلنساين يجدد يف األمة ذكرى القائد واملعلّم ،وتلك
املشاريع التنموية اإلغاثية واإلنسانية العمالقة التي
قدّمها عىل املستويني املحيل والعاملي ،والتي عادت
بالنفع والفائدة عىل ماليني البرش يف مختلف دول
العامل ،وهي نرباس خريي لدولة اإلمارات وأبنائها يف
ذكرى مؤسسها وباين نهضتها.

املناسبة اإلميانية عىل دولة اإلمارات وهي تنعم باألمن
واالزدهار والسالمة ،وأن تشهد الدائرة يف ظل إدارته
الرشيدة املزيد من التطوير والرقي والنمو ،لتحقيق
الريادة يف رسالتها عىل املستويني املحيل والعاملي.

رشكة الوليد للعقارات ومتربعون بسداد مبلغ سبعة
ماليني و 859ألفاً و 996درهامً ،لإلفراج عن  70سجيناً ،ليبلغ
عدد السجناء الذين تم سداد مديونياتهم  81سجيناً .وتضم
الحملة  107سجناء من املتعرثين يف قضايا مالية وديات
رشعية ،بينهم  21مواطناً ،وخليجيان ،و 44من دول عربية،
و 38من دول آسيوية ،وسجني إفريقي وآخر تريك ،وتبلغ
قيمة مديونياتهم  13مليوناً و 609آالف و 638درهامً،

إسالمية ديب تجيب عىل فتاوى

وذلك تزامناً مع فرحة رمضان وحلول عيد الفطر املبارك،
وتأيت ضمن مبادرات الصحيفة يف «عام زايد».

الجمهور من خالل املواقع

وقال املدير التنفيذي لقطاع العمل الخريي يف دائرة

اإللكرتونية املتنوعة

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب ،أحمد
درويش املهريي ،إن الدائرة تحرص دامئاً عىل املساهمة
يف العمل الخريي اإلنساين الذي يرتجم سياسة القيادة
يف هذا الجانب ،الفتاً إىل أن الدائرة ارتأت املساهمة
يف حملة «اإلمارات اليوم» و«صندوق الفرج» لإلفراج

اختتام فعاليات العام الدرايس
مبراكز األمرية هيا بنت الحسني
الثقافية اإلسالمية

عن السجناء املعرسين ،وقررت سداد مديونية  11سجيناً

نشطت إدارة اإلفتاء بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي يف ديب خالل شهر رمضان املبارك يف التفاعل
املبارش مع الجمهور ،من خالل التواجد امليداين مبساجد
اإلمارة ،وكذلك موقع الدائرة اإللكرتوين ،واستقبال
مكاملات الجمهور للرد عىل استفساراتهم ،وأسئلتهم
التي تتعلق بالصوم وبغريه يف هذا املوسم الفضيل،

مشمولني بالحملة مببلغ  621ألفاً و 332درهامً .وأضاف أن

اختتمت إدارة مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية

املبادرة تأيت متزامنة مع «عام زايد» ،خصوصاً يف شهر

اإلسالمية بفرعيها يف املزهر وأم الشيف التابعة لدائرة

الخري الذي يجعل األفراد واملؤسسات تتكاتف من أجل

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب ،فعاليات

تفريج كرب هؤالء السجناء املعرسين ،موضحاً أن «مؤسس

العام الدرايس  2018-2017يف حفل نظمته إدارة املركز

الدولة ورائد مسرية العطاء ،أرىس نهج الرتاحم والتكافل

يف قاعة الفعاليات باملراكز ،وبالتعاون مع مركز آية

عىل أكرث من  100فتوى وجهها القراء عىل مواقع

يف مجتمع اإلمارات ،وكان لنا خري قدوة يف البذل والجود،

لتحفيظ القرآن وعلومه بعجامن ،وحضور الهيئة اإلدارية

التواصل االجتامعي الخاصة بالصحيفة.

والوقوف إىل جانب الضعفاء واملعرسين وأصحاب

والتدريسية والدارسات باملراكز.

األزمات ،وتفريج كربتهم وإدخال السعادة إىل بيوتهم،
وال يسعني إال أن نكون جزءا ً من هذا النهج».
ومث ّن املدير التنفيذي لـ«صندوق الفرج» ،صقر النعيمي،
مساهمة دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف
ديب ،ووصفها بالوقفة النبيلة من قبل املؤسسات
الحكومية تجاه املبادرات اإلنسانية التي تصب يف اإلفراج
عن السجناء املعرسين ،مضيفاً أن هذه الوقفة ليست
غريبة عىل الدائرة فهي دامئاً تبادر لتبني مبادرات

ومن بني نشاطات إدارة اإلفتاء وبالتعاون مع البيان،
تفاعلها مع الجمهور من خالل برنامج «فتاوى اليف»،
الذي أطلقه موقع «البيان» اإللكرتوين ،بالتعاون مع
الدائرة ،عىل مدار شهر رمضان املبارك ،من خالل اإلجابة

حيث حقق الربنامج الذي أطل فيه الدكتور محمد عيادة

وقالت حمدة أحمد املهريي مديرة إدارة املراكز :جاءت

الكبييس كبري مفتني يف دائرة الشؤون اإلسالمية

من تلك الجهود الكبرية التي تبذلها
هذه االحتفالية لتث ّ

والعمل الخريي يف ديب ،عىل متابعي الصحيفة كل

الهيئة اإلدارية والتدريسية وكذلك الدارسات ،يف ظالل
املراكز ،وتظهر يف الوقت نفسه روح التعاون املشرتك
بني الجميع ،والحرص عىل املساهمة يف الخري ،والتفاين
يف استدامة تطور املراكز ،وتنمية جهودها ،واتساع خري
وجودها؛ إسعادا ً لفئات املجتمع وأبنائه وبناته ،ونرشا ً
ب التعلم والرتغيب فيه.
للمعرفة والعلم ،و ُ
ح ّ

يوم أربعاء ،تفاعالً مميزا ً خالل الشهر الفضيل .وخصصت
«البيان» هذا الربنامج ،لإلجابة عن أسئلة القراء املتعلقة
باألحكام ،والسيام السلوكيات قبل وبعد الصوم ،ويف بث
مبارش عىل شبكات التواصل االجتامعي.
وكان لهذه الخطوة -التي أنجزت من خالل تعاون الدائرة-
دورها الب ّناء يف خدمة القراء واملشاهدين ،عرب إيصال
املعلومة الصحيحة الفورية يف أحد أكرث املجاالت أهمية،

إنسانية عدة .وأشار إىل أن هذه املساهمة جاءت ضمن

من جهتها قالت هناء مطر الفاليس مديرة مركز املزهر:

أال وهي األمور الرشعية ،والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً

الحملة التي تم إطالقها ،أخريا ً ،مع «اإلمارات اليوم» يف

منت فقرات الحفل تالوة آيات من القران الكريم
تض ّ

بأسلوب حياة األشخاص ،والسيام يف هذا الشهر الفضيل،

اإلفراج عن  107سجناء.

بالقراءات العرش ،وتلتها كلمة اإلدارة ،والدارسات ،وعرض

ملا لذلك من دور ريادي يف تطوير املسرية اإلعالمية

وأضاف النعيمي أن لجنة دراسة السجناء يف الصندوق
خاطبت يف وقت سابق اللجان الفرعية لصندوق الفرج
يف سجون الدولة ،لتجهيز قوائم السجناء املستحقني
يك تشملهم الحملة الرمضانية التي تضم حاالت السجناء
املعرسين ،الفتاً إىل أنه بعد تسلم كشوف السجناء من
اللجان الفرعية ،متت دراسة ملفات السجناء مرة أخرى،
للتأكد من مدى أحقيتهم باملساعدة ،وتم استبعاد الذين
ال تنطبق عليهم رشوط املساعدة.
وذكر أن الصندوق سيبارش اإلفراج عن السجناء بعدما يتم
التواصل مع الجهات املعنية خالل األيام القليلة املقبلة،
يك تكون الفرحة فرحتني :األوىل فرحة اإلفراج عنهم،
والثانية فرحة مل شمل األرسة يف عيد الفطر املبارك،
موضحاً أن الصندوق دامئاً يبعث رسالة مجتمعية لتشجيع
األفراد عىل العمل الخريي ،وما ينسجم مع توجهات
القيادة يف العمل اإلنساين ،والرسالة األخرى التحذير
من مخاطر االقرتاض الذي يقود صاحبه خلف القضبان
الحديدية ،بسبب عدم تدبري الشؤون الحياتية بشكل جيد.

فيديو ألنشطة وفعاليات املراكز وخامتات كتاب الله،

الرقمية بالدولة.

تلته فقرات إنشاد لطالبات مركز آية لتحفيظ القران الكريم

ن الفضاء الرقمي يحتاج إىل مثل هذه الربامج
وال شك أ ّ

وعلومه بعجامن.

الهادفة ،ملا يتضمنه من محتوى مفيد يسهم يف إصالح

وبدورها ك ّرمت الفاليس جميع أعضاء الهيئة اإلدارية
والتدريسية يف فرع املزهر عىل ما بذلن من جهود خالل

املجتمعات ،ونرش التسامح واملحبة ،والتعريف بيرس
الدِّين اإلسالمي ،وإمكانية وصول رسالته ألكرب رشيحة من
الجمهور .وشهدت الحلقة الختامية ،والتي خصصت لزكاة

العام الدرايس ،يف ضوء الخطط املعدة إلنجاح املوسم

الفطر ،تفاعالً كبريا ً من حيث عدد املشاهدات والتعليقات

ونشاطاته وفعالياته.

التي استقبلتها «البيان» عىل مختلف شبكات التواصل

كام تم تكريم الطلبة والطالبات األوائل يف مسابقة
القران الكريم ،وخامتات كتاب الله واملشاركات يف

االجتامعي .وجاءت أسئلة املتابعني حول مكان إخراج زكاة
الفطر ،وقيمتها ،ونوعها ،حيث أوضح الكبييس أن إخراجها
يف البلد التي يقيم فيها الشخص أوىل ،لكن يف حال

مبادرة عام زايد ،وجميع األوائل يف الحلقات التعليمية

كان أهل البلد ال يحتاجونها ،فال حرج من إخراجها بأي مكان

والتحفيظية الصباحية واملسائية.

آخر أو بلد آخر ،إذا كانت هناك حاجة ومصلحة متحتمة.

ويف فرع املراكز بأم الشيف تم تكريم الدراسات بحضور
موزة املنصوري مديرة املركز ،حيث نُظّم حفل بهيج
ابتدأ بفيلم تعريفي يظهر فعاليات وأنشطة املركز،
والجهود املتنوعة للمركز يف خدمة القرآن الكريم
بالتعليم والحفظ وختم القراءة ،وشمل الحفل تكريم ()12
خامتة للقرآن الكريم ،كام ك ّرمت املنصوري ( )50من أوائل
الدارسات يف الحلقات الصباحية واملسائية ،وكذلك شمل

وه سجناء معرسون من املشمولني
من جانبهم ،ن ّ

التكريم جميع املشاركات يف املسابقات القرآنية ،وأوائل

بالحملة بتفاعل املتربعني ،ومث ّنوا جهـود «صندوق الفرج»

املتسابقات يف املتون العلمية ،وبرنامج ملتقى العلم

و«اإلمارات اليوم» يف مبادرتهام وتعاونهام املشرتك،

الذي تنظّمه املراكز.

وتبني ملف السجناء املتعرثين ،والعمل عىل اإلفراج
عنهم من خالل مساعدات أهل الخري واملتربعني.

إسالمية ديب تنظّم احتفاليتها
السنوية مبناسبة «ليلة القدر»

إسالمية ديب تطلق «عطايا
العرش األواخر» تعزيزا ً لقدرات

برعاية سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين

الشباب يف مجال العمل الخريي

املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

اإلنساين

بديب؛ نظّمت الدائرة احتفالها السنوي

بـ»ليلة

القدر» يف أجواء إميانية شهدها مرسح الدائرة مبنطقة
املمزر يف ديب ،وبحضور عدد من أمئة وخطباء ووعاظ

أطلق مجلس رؤية الشباب بدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي مبادرته الرمضانية (عطايا العرش األواخر)
للعام الثاين عىل التوايل ،خالل الفرتة من  5إىل  12يونيو
2018م الجاري ،بهدف تعزيز قدرات الشباب يف مجال
العمل الخريي اإلنساين .وإحياء الدور الريادي للمساجد
يف نرش الوعي الخريي واستدامته عىل مستوى
الجمهور.
وقالت سارة عيل عبد الله العبدويل رئيسة مجلس شباب
الدائرة :نقدّم هذه املبادرة بالتعاون مع قطاع العمل
واد املساجد
الخريي يف الدائرة ،وتستهدف املبادرة ر ّ
يف بعض مناطق ديب ،من خالل توزيع وجبات خفيفة
عليهم ،باإلضافة إىل نسخة من مصحف مكتوم ،وقد
اخرتنا وقت صالة الرتاويح إىل صالة القيام ،وبالتحديد

«االمتحانات» ليست عذرا ً لإلفطار،
وطلبة الثانوية مكلفون بالصوم
أكد فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبري مفتني
مدير إدارة اإلفتاء يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
ن الطلبة يف املرحلة الثانوية مكلّفون
الخريي بديب أ ّ
ويجب عليهم أن يصوموا.
ن االمتحانات التي يقدمونها يف نهار رمضان ليست
وأ ّ

عندئذ يجوز له أن يفطر؛ لدفع رضر الجوع أو العطش الذي
أصابه ،ال لكونه يؤدي واجب االمتحان.
ن أفطر لذلك وجوب القضاء يف أي يوم من
م ْ
وعىل َ

تكريم مراكز مكتوم لتحفيظ
القرآن الكريم عىل جهودها
يف تحكيم املسابقة الرمضانية
للنيابة العامة بديب

يف املبادرة قبل موعدها لجميع فئات الشباب والراغبني

حظيت مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لدائرة

يف مجال العمل الخريي اإلنساين من أعضاء مجالس

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب بتكريم

الشباب يف الدولة ،وكذلك ملوظفي الدائرة؛ سعياً من

النائب العام املساعد يف نيابة ديب املستشار يوسف
حسن املطوع ،بعد أن تولّت املراكز تحكيم املسابقة
السابعة لتحفيظ القرآن الكريم التي تنظمها النيابة
العامة بديب ،وجاء تكريم لجنة املحكّمني من املراكز

عمل سعيدة وإيجابية مبنية عىل التسامح ،وتعزيز

باإلضافة إىل الفائزين واملشاركني من أعضاء النيابة

قدرات املوظفني والشباب يف مجال العمل اإلنساين،

وموظفيها يف املسابقة القرآنية الرمضانية ،بحضور

واد املساجد من االنتفاع بعطايا العرش يف ظالل
ومتكني ر ّ
هذه املبادرة ،وتحقيق رؤية الدائرة باعتبارها الوجهة

يف مجاالت العمل الرمضاين؛ خدمة للمصلني واملساجد
وادها ،للقيام بالعبادات عىل أحسن وجه ،مشريا ً إىل
ور ّ
رضورة استثامر هذه الليلة بتجديد العالقة مع الله تعاىل،
حسن
والنهوض بواجب املسؤولية تجاه الروح والبدن ،و ُ
الطاعة لله ع ّز وجل ،واختتم الربميي كلمة الدائرة برفع

ن الدائرة فتحت مجال املساهمة
وأشارت العبدويل إىل أ ّ

التواصل والحوار بني شباب الدائرة مبا يضمن توفري بيئة

قطب بالحضور مع ّرفهاً بأهمية هذه الليلة التي هي خري

مث ّن من خاللها تلك الجهود التي تبذلها إدارات الدائرة

قسمت عليها املبادرة ،مبعدّل ( )4.000عطية خالل
رئيسة
ّ

املجلس إىل تعزيز روح التعاون بني الشباب ،و تعزيز

حب مقدّم الحفل الدكتور قطب عبد الحميد
حنطور ،ور ّ

حيث مل يستطع مواصلته لشدة الجوع ،أو العطش فإنه

تعاىل ،وبعد العجز فإن للرضورة حكمها مع وجوب القضاء.

املزهر ،يوم  12يونيو.

يفرق فيها كل أمر حكيم ،تالها القارئ الشيخ عالء الدِّين

وألقى كلمة الدائرة الدكتور إسامعيل الربميي ،الذي

يف هذا الوقت يف املساجد ،حيث اختريت أربعة مساجد

مكتوم يف الورقاء ،يوم  11يونيو ،وجامع عبيد الحلو يف

بتالوة آيات كرمية تتناسب وهذه الليلة املباركة التي

ن شق عليه الصوم
م ْ
عذرا ً مرخصاً لإلفطار بحد ذاته ،ولكن َ

ينووا الصيام من الليل ،ويصبحوا صامئني مستعينني بالله

مكتوم يف زعبيل يوم  6يونيو ،وجامع الشيخ راشد بن

نفوس املسلمني ،وآثارها يف وجدانهم وسلوكياتهم

من ألف شهر ،ومكانتها عىل مستوى الليايل والشهور،

من الساعة ( 9إىل  ) 10:30مسا ًء ،باعتبار تجمهر الناس

سقيم ،يوم  5يونيو ،وجامع الشيخة هند بنت مكتوم آل

والعرب املستفادة من هذه املناسبة الجليلة يف

جل جالله ،وافتتح الحفل
وعباداتهم وعالقتهم بخالقهم ّ

أيام السنة قبل رمضان القادم ،والبد للطلبة والطالبات أن

أربعة أيام ،وهذه املساجد هي جامع أبو منارة يف أم

املساجد يف اإلمارة ،حيث ألقيت املواعظ والدروس

املستشار خليفة راشد بن دمياس املحامي العام األول،
رئيس املكتب الفني للنائب العام ،حيث اشتملت املسابقة
عىل فئتي الحفظ والرتتيل للموظفني واملوظفات،

التهاين والدعوات الصالحة يف ظالل هذه الليلة وأواخر
هذا الشهر الفضيل إىل أصحاب السمو الشيوخ ،وإىل
جميع املواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة وإىل
العامل اإلسالمي.
ثم تلته كلامت باملناسبة ألقاها بعض الخطباء والوعاظ
وضّ حت بعض مسارات العبادة يف هذه الليلة ،ودرجاتها،
وفالح الفائزين فيها بأنواع القربات لله تعاىل ،وما البد
وكيف يسهم
للمسلم منه للرقي إمياناً وقوالً وعمالً،
ّ
األمئة والخطباء يف تحفيز الناس عىل الطاعات ،وتستثمر
هذه املناسبة؛ الستنزال رحمة الله تعاىل ،والفوز
بعفوه ،والعتق من النار ،وأكدوا عىل رضورة أن يكرث
العبد من الدعاء فيها ،لعظيم أثر الدعاء يف حياة الناس،
واستقامة حارضهم ،وصالح مستقبلهم؛ سائلني الله
تعاىل أن يعيد هذه املناسبة عىل دولة اإلمارات العربية

اإلسالمية والخريية الرائدة واملستدامة عىل مستوى

والذين بلغ عددهم  30مشاركاً ومشاركة ،ونظّمت تحت

املتحدة وقيادتها وشعبها وعموم املسلمني ،والجميع

اإلمارة.

شعار «دورة عام زايد».

ينعم باإلميان واألمن والعز والسعادة والتنمية والسالم.

