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برنامجاً توعوياً حول مناسك الحج

إسالمية ديب تنظّم دورة يف

للمسلمني الجدد بديب

“فقه مناسك الحج والعمرة”
لحمالت الحج والعمرة بديب

نفّذت إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة االسالمية
بالربشاء التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
يف ديب ،برنامجاً توعوياً بعدة لغات حول مناسك الحج

مبناسبة عيد األضحى املبارك
استقبل سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين
املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب جموع املهنئني من مختلف قطاعات الدائرة مبناسبة
عيد األضحى املبارك ،وبحضور السيد أحمد املهريي املدير
التنفيذي لقطاع العمل الخريي يف الدائرة ،وقد توافدت
مجاميع املوظفني إىل مجلس إسالمية ديب يف مقرها
الرئيس مبنطقة املمزر يف ديب ،لتقديم أطيب التهاين
وأعطرها مبناسبة عيد األضحى املبارك ،سائلني الله تعاىل
أن يحفظ اإلمارات قيادة وشعباً وأرضاً ،وأن يديم عىل
الجميع السعادة واألمن والتوفيق.

للجاليات املسلمة ،وغري املسلمة ،وذلك ضمن خطة
وأهداف ادارة املركز االسرتاتيجية.

الحج والعمرة» بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون

اإلسالمية :إن الهدف من الربنامج هو تعريف الجاليات غري
املسلمة بشعرية الحج التي تعترب مناسبة عظيمة تجمع

يف الدائرة :جاء تنفيذ هذه الدورة املكثّفة الرسيعة يف

أفئدة املسلمني ،من مشارق االرض ومغاربها ،والرتفيه

إطار خطط املكتب السنوية لتوعية الحجاج عىل مستوى

عنهم بالعديد من األنشطة والربامج املفيدة التي

إمارة ديب باملناسك وما يتعلق بها ،وبالتنسيق مع

تعكس روح التسامح والتعايش بني مختلف الجنسيات،
وإبراز الصورة الصحيحة للحج من خالل عرض فيلم وثائقي-
بعنوان «رحلة الحج» ،وتطوير العالقات اإليجابية مع كافة
الجنسيات و األديان من خالل ارشاكها وتبصريها مباهية

الجهات املعنية يف أبو ظبي ،وقد نفّذها الشيخ عادل
املرزوقي ،رئيس قسم التوعية الدينية واملدرب املعتمد
يف الدائرة ،يف سياق توعية حمالت الحج والعمرة
العاملة يف إمارة ديب.

الحج ومناسكه ،وأهميته بالنسبة للمسلمني ،باإلضافة

وقدّم املرزوقي رشوحه ومعلوماته من خالل وسائل

اىل تشجيع مشاركة مختلف الجنسيات يف هذا الحدث

اإليضاح اإللكرتونية التوضيحية التي اشتملت عىل أركان

بهدف نرش قيم التسامح واالنسجام وقبول االخر .

الحج وواجباته ،وما يتعلّق بالعمرة معتمدا ً بذلك عىل

ويشار إىل أن الربنامج التوعوي هو أحد فعاليات
إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية ،وجزء من

ربط املعلومات النظرية بالواقع الجغرايف يف خريطة
متكاملة ألداء املناسك من بداية سفر الحجاج من أرض
اإلمارات إىل انتهاء جميع مناسك الحج والعمرة ،وشهد

خطة ديب للتوعية الدينية لعام  ، 2018و يستهدف

الحضور نقلة نوعية من خالل نقل الحاج يف رحلة إميانية

الجاليات املسلمة وغري املسلمة من عدة جنسيات؛

وروحية مرتبة ومنظمة شملت البيئة والجغرافية للمناطق

بهدف تعريفهم بدين اإلسالم وأحكامه ،والرتفيه

التي ستشهدها رحلة املناسك.

عنهم وتسليتهم بأنشطة وفعاليّات متنوعة ،ثقافية

وتقبّل سعادته التهاين والتربيكات بهذه املناسبة من
املديرين التنفيذيني ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام

يف اإلسالم من خالل مطويات وفيلم وثائقي اىل جانب

واملوظفني ،وأمئة املساجد والخطباء ،والوعاظ ،واملفتني

االستامع إىل تجارب املسلمني يف الحج ،والذين تحدثوا

واملراكز التابعة للدائرة.

اإلسالمية واألوقاف يف أبو ظبي.
وقال سعيد بن تويه مدير مكتب شؤون الحج والعمرة

واجتامعية ،وكلامت تعريفية وتثقيفية وتوعوية عن الحج

والباحثني ،واملرشدين األرسيني ،وإدارات املكاتب الخارجية

دورة رسيعة لتثقيف حجاج بيت الله الحرام املنتسبني
لحمالت الحج والعمرة العاملة يف ديب بـ»فقه مناسك

وقالت هند لوتاه مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة

الشيباين يستقبل املهنئني

نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

مع الحضور بطريقة مبسطة ومشوقة حول مدى سامحة

وأضاف ابن تويه :تعترب هذه الدورة تكملة للربامج
والدورات التثقيفية التي نظمتها الدائرة يف جميع
وحداتها ،تحت خطة التوعية الدينية لعام ٢٠١٨م ،وقد
تعامل املدرب مع جميع االستفسارات والتساؤالت
املتعلقة بالدورة باإليضاح والرشح ،كام حرصت الدائرة عىل

اإلسالم ومتاشيه مع كل زمان ،وعدم تعارضه مع الثقافات

توفري حقيبة الحج والتي تشتمل عىل عدد من اإلصدارات

وعب املشاركون بالتهنئة عن سعادتهم بهذا اللقاء ،وما
ّ

املختلفة واألخالق الرفيعة ،وكيف أن دولة االمارات متثل

املعنية بهذه املناسك خطوة بخطوة.

فيه من تجديد للهمة عىل العمل ،وانطالق نحو االستباق

منوذجا مثاليا للتعايش السلمي بني مختلف الحضارات

يف إنجاز ما من شأنه التميز يف سائر أنشطة الدائرة

والثقافات دون تفرقة أو متييز لعرق .

ومشاريعها بعد إجازة العيد ..وأن يعيد الله هذه املناسبة
عىل الدولة وهي تنعم باالزدهار والعز والسالمة ،وأن

وقد نظّمت الدورة عىل مرسح مركز محمد بن راشد
للثقافة اإلسالمية التابع للدائرة مبنطقة الربشاء يف ديب.

إدارة بعثة الحج الرسمية لحكومة

تشهد الدائرة يف ظل إدارته الرشيدة مزيدا ً من التطوير
والرفعة والعاملية.

ديب تتأكّد من جاهزية الخيام
ومستلزماتها يف “منى وعرفة
ومزدلفة”
مبتابعة مبارشة من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ
أحمد الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي بديب تتابع إدارة بعثة الحج الرسمية
لحكومة ديب لسنة 1439 /2018هـ إرشافها امليداين

بعثة الحج الرسمية لحكومة ديب
ورة
تصل إىل املدينة املن ّ
إسالمية ديب تنظّم االجتامع

يف ضوء خطط إدارة مكتب الحج والعمرة يف الدائرة،

عىل الخيام والتأكد من توفر جميع مستلزماتها ذات
العالقة براحة وسالمة ضيوفها حجاج بيت الله الحرام ،كام
ضاعفت دروسها التوعوية ،وجلساتها املعرفية الفقهية
حسن أدائهم للمناسك عىل أكمل
ألعضائها ،يك تضمن ُ
وجه.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

ن إدارة
حيث أكّد السيد هالل الفييل إعالمي البعثة :أ ّ

يف أبو ظبي؛ نفّذت بعثة الحج الرسمية لحكومة ديب

البعثة بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة الجمعة،

برنامجها يف استقبال حجاج البعثة يف مطار ديب، 3

وع زياراتها لألماكن التاريخية مبكة ،يف ضوء برنامجها
وتن ّ

والبالغ عددهم ( )80حاجاً من مختلف دوائر ومؤسسات

املع ّد مسبقاً؛ عمدت إىل اإلرشاف امليداين والتأكد من

حكومة ديب ،وتهيئة أمورهم إدارياً ،مع توفري كل ما يلزم

جاهزية الخيام يف األماكن املخصصة لبعثة حكومة ديب

كالتأشريات ،وتسهيل اجراءات ختم الجوازات ،والتأكد من

يف املشاعر املقدسة ،والسيام «منى وعرفة ومزدلفة»

مستلزمات السفر واألوزان ،وتوزيع الهدايا ،واملطبوعات

للوقوف عىل التجهيزات الالزمة ألداء املناسك عىل

ذات الفائدة والعالقة بهذه الشعرية املباركة ،وقد شهد

حسن
وجهها ،والتأكد ميدانياً من تكامل متطلبات الخيام ،و ُ

وقال مروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية

الحجيج إفطارا ً جامعياً نظّمته إسالمية ديب يف صالة

إعدادها مبستلزماتها عند املرحلة األوىل من ابتداء

واملستشار القانوين بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

استقبالهم بأرض املطار ،كام وزّعت عليهم بالتعاون مع

املناسك الكربى للحج.

الخريي ،رئيس البعثة :عقدنا االجتامع التنويري لبعثة الحج

هيئة الصحة بديب ،وطريان اإلمارات ،وإدارة املطارات

الرسمية لحكومة ديب مع أعضاء البعثة وضيوفها من حجاج

بعض املنشورات التوعوية ،منها حقيبة الحج من إصدارات

بيت الله الحرام لهذا املوسم 2018م ،الستكامل ما بدأناه

إسالمية ديب ،ومجموعة متكاملة من اإلرشادات الطبية

من لقاءات تنويرية وتعليامت توضيحية عىل املستويني

واملستلزمات الوقائية من هيئة الصحة ،وبعض متطلبات

اإلداري والفني ،وللتأكيد عىل عدد من القضايا ذات العالقة

السفر والهدايا الخاصة به من طريان اإلمارات.

التنويري لضيوف بعثة الحج
الرسمية لحكومة ديب 2018
نظّمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب اجتامعاً
تنويرياً للبعثة الرسمية لحكومية ديب للموسم الحايل
1439هـ ،شمل أعضاءها وضيوفها.

بالتعليامت واألنظمة املتعلقة بالحج ووسائل أدائه بكل إتقان

وأشاد السيد مروان الشحي رئيس البعثة بالتعاون الكبري
والتسهيالت التي قدّمتها اململكة العربية السعودية،
ومكتب شؤون حجاج دولة اإلمارات العربية املتحدة التابع
للهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بالدولة ،من
أجل راحة الحجيج وتلك الخطط امليرسة ،التي تُ َكّن الجميع

وقد نال حجاج بعثة ديب نصيبهم يف التكريم واالحتفاء

من أداء الحج يف ضوء الضوابط الرشعية التي أمر بها

من قبل الدائرة واملؤسسات والهيئات املتعاونة معها،

النبي صىل الله عليه وسلم وعملها هو وأصحابه رضوان

إلنجاح موسم الحج لهذا العام  2018/1439عىل أكمل

الله عليهم أجمعني ،وأوىص بها الفقهاء يرحمهم الله

وجه ،يف إطار خدمة ضيوف الرحمن وإكرامهم.

تعاىل.

كام تلقينا أجمل عبارات الشكر والدعاء من الحارضين ،وبدورنا

وبفضل الله تعاىل ورعايته وصل حجاج البعثة إىل املدينة

ن خيام البعثة
كام أكّد الشحي عىل سالمة الحجيج ،وأ ّ

من هذا الثناء عىل دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
نث ّ

النبوية الرشيفة بعد ظهر االثنني الثاين من ذي الحجة

مكتملة الجاهزية من تربيد ونوم وأكل ورشب ومستلزمات

ودورها يف الرعاية والتنظيم والتكريم وإتاحة هذه الفرصة

الجاري ،وقد سبقتهم الطالئع اإلدارية والتنسيقية

وكوادر ومعدات طبية ،وفيها جميع متطلبات املكوث،

أمام موظفي دوائر ومؤسسات حكومة ديب ألداء مناسك

إلسالمية ديب إىل املدينة الرشيفة ،للوقوف عىل

أو اإلقامة ،أو املبيت طيلة أيام أداء املناسك ،وهذه

الحج لهذا العام.

جاهزية أماكن إقامتهم ،والستقبالهم وتسهيل

ن قلوب البعثة
الجاهزية تشمل منى وعرفة مزدلفة .وأ ّ

إجراءاتهم ،وتنقلهم بعد الوصول ،عىل رجاء أن تبدأ

بأعضائها الثامنني متوجهة الستنزال الرحمة اإللهية

البعثة زياراتها لألماكن واملعامل التاريخية والدينية يف

عىل عموم املسلمني وأوطانهم ،وألسنتنا تلهج بالذكر

ورة ،بعد زيارة املسجد النبوي الرشيف
املدينة املن ّ

والتكبري ،والدعاء بأن يحفظ الله تعاىل دولة اإلمارات

والصالة فيه ،والسالم عىل سيدنا محمد رسول الله صىل

العربية املتحدة ،ويديم عليها السعادة واألمن والسالم.

وتعاون وسالمة ،وقد بيّنا ذلك لجميع أعضاء البعثة من ضيوف
وإداريني ،والبالغ عددهم ( )80عضوا ً من الدائرة ومختلف
دوائر حكومة ديب ،وقد نقلنا لهم تحيات سعادة الدكتور حمد
الشيباين مدير عام الدائرة ،ورجاءه لهم بالتوفيق والقبول،

وأضاف رئيس البعثة الرسمية :تم اإلعداد األمثل للقيام
بهذه الفريضة الدينية ،ومتثيل حكومة ديب بهذا املوسم
الرحامين وامللتقى العاملي املبارك ،يف ضوء التعليامت
اإلدارية ،والضوابط الرشعية املتعلقة بهذه العبادة،
وبالتعاون مع مكتب الحج يف الهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف يف أبو ظبي ،سعياً من إسالمية ديب
إلسعاد جميع املبتعثني ،وإظهار املستوى الالئق بحجاج
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أكمل وجه ،يف ضوء ما

الله عليه وسلم ،وعىل صاحبيه أيب بكر وعمر ريض الله
عنهام ،وعىل أهل البقيع رضوان الله عليهم أجمعني،
وزيارة «جبل أحد» والتع ّرف عىل أحداث تلك الواقعة
العظيمة املصاحبة له.

ميليه علينا واجبنا اإلداري والديني ،وما توجه به حكومتنا

ويشار إىل أن خدمتي الوعظ واإلفتاء من الخدمات التي

الرشيدة ،وقد تم إعالم جميع املبتعثني بالتوجيهات اإلدارية،

تقدّمها البعثة للحجيج طيلة أيام الرحلة ،وبحسب تنقالتها

وما يتعلق بالرحلة من مواعيد ومواد علمية ،وإصدارات

ومناسكها واحتياجات الحجيج إليهام ،وقد رافق البعثة من

فقهية أعدتها الدائرة لهذا الغرض التثقيفي ،وإرشادات

الدائرة الواعظ الشيخ عبد الله موىس ،واملفتي الشيخ

ذات عالقة باإلجراءات الوقائية عىل املستوى الشخيص

محمد حسن الطاهر.

والجامعي.

وأشار السيد مروان الشحي رئيس بعثة الحج الرسمية

إسالمية ديب تنظّم ندوة

كام أكّد سعيد عبد الله تويه مدير مكتب الحج والعمرة يف

ن جميع أعضاء
لحكومة ديب لهذا العام 1439هـ إىل أ ّ

الدائرة ،نائب رئيس البعثة عىل أن هذا االجتامع التنويري

بعثة ديب ينعمون بالصحة والعافية بحمد الله تعاىل،

شمل التوعية بالضوابط اإلدارية ،والتعليامت الوقائية،

ميسة ،كام
ن الرحلة من مطار ديب إىل املدينة كانت
وأ ّ
ّ

واإلرشادات الفقهية ،وتوزيع الهدايا ذات العالقة باملناسك

مث ّن جهود جميع الجهات يف ديب من مؤسسات متعاونة

عىل جميع األعضاء ،وبالنتيجة ،فهو يسهم إسهاماً كبريا ً

وداعمة ،ويف مطار املدينة النبوية الرشيفة من حفاوة

الخريية ومراكز التحفيظ

يف زيادة الوعي بهذه الشعرية وتعظيمها يف النفوس،

حسن التعاون ،وأن أعضاء
االستقبال ،وتسهيل اإلجراءات ،و ُ

واملؤسسات اإلسالمية بديب

ويجسد أهمية استثامرها عىل األرواح واألبدان ،ومستوى
ّ

البعثة قدّموا دعاءهم وثناءهم للدائرة عىل تنظيمها

اهتامم الدائرة بضيوف الرحمن ،وأن البعثة ستنطلق مبشيئة

حسن رعايتها ،وخدمتها للحجيج.
و ُ

الله تعاىل إىل الديار املقدسة صباح االثنني غرة ذي
الحجة املوافق  13أغسطس الجاري ،تسبقها بعض الطالئع
التنظيمية ألمور االستقبال والنقل والضيافة ،راجني الله
تعاىل أن يوفق الجميع ملا يحبه ويرضاه.

ن جميع أعضاء البعثة تم تبليغهم بخططنا
حي :أ ّ
وأكّد الش ّ
التثقيفية وبرنامجنا يف الرحلة ،وأن التعاون من الجميع
وروح الفريق الواحد الالئق بالحجيج وبأبناء اإلمارات هو
ن إدارة
منهجنا يف هذه الرحلة امليمونة املباركة ،كام أ ّ

وقد استضافت إدارة البعثة يف هذا اللقاء التنويري بعض

البعثة أعدّت برنامجاً متكامالً من لحظة االنطالق تجاه

رجال الدفاع املدين يف إمارة ديب لرشح ضوابط التعامل مع

املدينة إىل اختتام زيارتها والتوجه إىل مكة املكرمة

الحاالت الطارئة ،وكيفية استخدام أدوات إطفاء الحريق نظرياً

للمبارشة باملناسك من العمرة ثم أداء فريضة الحج ،وأن

وعملياً ،حيث تم تدريب األعضاء من ضيوف البعثة واإلداريني

إدارة البعثة تنعم مبتابعة مبارشة وتسديد من سعادة

فيها عىل األنواع املعتمدة دولياً إلخامد الحرائق  .

الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام

بي واعظ الحملة املفتي محمد الطاهر بعض األمور
كام ّ
الفقهية التي يجب عىل الحجاج القيام بها ،يف هذه الرحلة
اإلميانية املباركة ،وأجاب عن بعض االستفسارات واألسئلة
ن
املتعلقة باملناسك،
وبي من خالل رئيس البعثة ونائبه أ ّ
ّ

تعريفية بقرار عمل الجمعيات

نظمت إدارة املؤسسات الخريية بدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي يف ديب ندوة تعريفية للجمعيات
واملؤسسات الخريية العاملة يف إمارة ديب ،بقرار
سعادة املدير العام ( )245لسنة  ،2018واملتضمن ()20
مادة ،تنظّم عمل الجمعيات الخريية ومراكز التحفيظ
واملؤسسات اإلسالمية يف إمارة ديب.
قدّم الندوة التعريفية بالقرار وما يتعلق به من رشوحات
وإيضاحات قانونية وتنفيذية املستشار القانوين يف

للدائرة ،فهو حريص عىل راحة ضيوف الدائرة ،وسالمتهم،

الدائرة السيد مروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية

وأدائهم للمناسك عىل أكمل وجه .سائالً الله تعاىل أن

بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب ،وتم

يتق ّبل الطاعات ،ويحفظ اإلمارات وشعبها وقيادتها ،وأن

التأكيد من خاللها عىل االلتزام بتنفيذ القرار وفقراته داخل

يسعد الجميع بالتوفيق والفالح.

إمارة ديب ،وتنظيم عمل الجمعيات ،والتزامها واشرتاطات

جهة اإلرشاد الديني والوعظ والفتيا يف البعثة جاهزة

الرتخيص ،والنظام األسايس لعملها ،والعقوبات الجزائية

لتقديم الفتاوى املتعلقة باملناسك ،واإلرشادات التوعوية

للمخالفات .وقد أجاب الشحي عىل جميع تساؤالت

يف جميع مراحلها.

الحضور ،ووضح جميع مواد القرار مبا يتناسب وتطبيقه.

وانتهى اللقاء الذي نُظّم عىل مرسح مراكز األمرية هيا بنت

ونظّمت الندوة بحضور األستاذ أحمد املهريي املدير

الحسني الثقافية اإلسالمية التابعة للدائرة مبنطقة املزهر

التنفيذي لقطاع العمل الخريي يف الدائرة ،عىل مرسح

يف ديب؛ بالدعاء ألصحاب السمو الشيوخ بأن يوفقهم الله

الدائرة مبنطقة املمزر ،وحرضه جميع ممثيل الهيئات

لخريي الدنيا واآلخرة ،ويحفظ اإلمارات وشعبها يف ازدهار

واملؤسسات الخريية العاملة بديب .واإلداريني يف إدارة

وسعادة.

املؤسسات الخريية بالدائرة.

بعثة الحج الرسمية لحكومة ديب
تصل إىل الوطن
بتوفيق الله تعاىل وحفظه ورعايته وصلت بعثة الحج
الرسمية لحكومة ديب إىل أرض الوطن فجر األحد ،بعد
إمتامها أداء مناسك الحج لهذا املوسم 1439هـ 2018 /
عىل أكمل وجه.
حي رئيس بعثة الحج الرسمية
رصح السيد مروان الش ّ
وقد ّ

اجتامع تنسيقي بني إسالمية
ديب والجمعيات الخريية بشأن
األضاحي وتحديد أسعارها
ملوسم 1439هـ2018 /م

لحكومة ديب ،املستشار القانوين ومدير إدارة الشؤون
ن بعثة ديب الرسمية
القانونية يف إسالمية ديب :أ ّ

نظمت إدارة املؤسسات الخريية بدائرة الشؤون اإلسالمية

واملكونة من ( )80حاجاً وصلت بسالم إىل أرض الوطن،

والعمل الخريي يف ديب اجتامعاً تنسيقياً للجمعيات

وأنها نالت رعاية سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

والهيئات الخريية العاملة يف اإلمارة ،لبحث سبل التعاون

الشيباين املدير العام للدائرة ،ومتابعاته لشؤونها يوماً

وتنسيق الجهود بشأن األضاحي وتحديد أسعارها داخل

بيوم ،يف سائر منازلهم ومناسكهم ،كام حظيت البعثة

الدولة وخارجها؛ تيسريا ً عىل املستهلك ،وتسهيالً للتق ّرب

ميدانياً بإرشاف إدارة البعثة ،وكادرها الطبي واإلعالمي

بهذه الشعرية وإحيائها.

املتخصص املرافق لها بالتعاون مع مكتب الحج يف
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بأبو ظبي.
حي أن الحجيج التزموا يف أداء املناسك مبا جاء
وأكّد الش ّ
عن النبي الكريم صىل الله عليه وسلم وسنته يف أدائها
عىل وجهها بنا ًء عىل إرشادات وعاظ البعثة ،ونسأل الله
تعاىل أن يجعله حجاً مربورا ً ،مكلالً بالعفو واملغفرة،
وإجابة الدعوات التي قدّمناها ألنفسنا وأهلينا وأولياء
أمرنا حفظهم الله ،وللوطن الغايل ،ولشعب اإلمارات
وعموم املسلمني .كام شهدت الرحلة تكاتفاً يف الجهود
وتآزرا ً ،والسيام بني الكوادر اإلدارية والفنية والطبية
يف رعاية الحجيج ،عىل مستوى الدائرة بالتعاون مع
مكتب شؤون الحج يف الوزارة ،وكذلك من جميع الجهات
الحكومية األخرى يف حكومة ديب ،وذات العالقة خارج
الدولة باململكة العربية السعودية ،حيث حرص الجميع
عىل توفري أسمى متطلبات أداء املناسك ،ومستلزمات
الراحة واألمن للحجيج ،مبا ضمن إنجاز رحلة الحج عىل أكمل
وجه.
من جهته أشار السيد سعيد عبد الله بن تويه نائب رئيس
البعثة ،مدير مكتب الحج والعمرة يف إسالمية ديب إىل
ن أعضاء البعثة الرسمية لحكومة ديب شهدوا توعية
أ ّ
شاملة بكل ما يحتاج إليه الحاج من فقه الحج واألضحية.
كام تقدّم أعضاء البعثة من جميع املؤسسات والدوائر
حسن ثنائهم عىل الله
يف حكومة ديب بشكرهم ،و ُ

بالحضور من ممثيل املؤسسات والجمعيات والهيئات
ن هذا اللقاء
الخريية بإمارة ديب وخارجها ،وأكّد عىل أ ّ

الدورة عدة فئات عمرية ،وتهدف إدارة املراكز من خاللها

التنسيقي يأيت يف ضوء الخطط املوسمية لإلدارة؛

إىل استثامر فرصة اإلجازة ،وفتح باب املنافسة أمام

إلعانة املسلمني عىل إحياء هذه الشعرية ،وتيسريها يف

الطالب إلمتام الحفظ أو تثبيته ،وتشجيع حفظ املتون

موسم األضاحي ،من خالل تفعيل دور الجمعيات وإنابتها

العلمية ذات الصلة بالقرآن ،بإرشاف املتخصصني.

عن املستهلك ،يف إمتام عمليات الرشاء والذبح والتوزيع
لهذه األضاحي ،ويتأىت ذلك كله من خالل دورنا اإلرشايف
عىل هذه الجهات العاملة بإمارة ديب ،ومتابعتنا لدورها
املجتمعي وامليداين وعالقتها بالجمهور ،فاملسؤولية
مشرتكة بيننا ومضاعفة ،وتتطلب إرشافاً وجهدا ً ميدانياً
داخل الدولة وخارجها؛ ضامناً لسالمة اإلجراءات ،ولصحة
األداء وفاعلية التوكيل ،والتزاماً من الجميع بالضوابط
الرشعية لألضحية ورشوطها.
من جهته أكّد مبارك حسن الجابري رئيس قسم ترخيص
املؤسسات والفعاليات الخريية :أن االجتامع جاء لغرض
التنسيق بني أعضاء الجمعيات والهيئات اإلماراتية الخريية
واإلنسانية ،ومناقشة أسعار األضاحي وأماكن رشائها،
وذبحها ،وتوزيعها داخل الدولة وخارجها ،وتم مناقشة
جميع الجوانب الفنية واإلدارية والتأكيد عىل التزام
الضوابط الرشعية املعتربة يف األضاحي.

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب عىل عظيم

داخلها ،وعرضه بـ( )370درهامً وحددت بـ( )600درهم

الرعاية ،ولدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي عىل

األضحية التي تذبح وتوزع داخل الدولة.
وناقش املجتمعون مناطق ومواقع وأعداد توزيع
األضاحي ومقاصبها لهذا املوسم 1439هـ ،2018/وأماكن

وأكّد السيد هالل الفييل إعالمي البعثة ،رئيس قسم

عرضها لألفراد داخل الدولة ،وتوصلوا إىل اتفاقات يف

ن جميع أعضاء بعثة
االتصال املؤسيس يف الدائرة أ ّ

ضوء محرض محرر وزّعت من خالله املهام بني الجمعيات

الحج الرسمية لحكومة ديب ،والتي شملت مختلف دوائر

واملؤسسات الخريية من جهة واملقاصب التي يتم فيها

ومؤسسات حكومة ديب؛ قدّموا شكرهم وثناءهم للدائرة

ذلك يف الداخل والخارج من جهة أخرى.

الرشيفني املدين وامليك ،واطالعها عىل اآلثار اإلسالمية
والتاريخية يف تلك البالد الطاهرة ،وما اكتحلوا به من
رؤية آثار الرسول الكريم صىل الله عليه وسلم وأصحابه

الخريي بديب ،وباإلنابة عن املدير العام سعادة الدكتور

لتحفيظ القرآن الكريم ،وك ّرمت الحفاظ فيها ،وشملت

تحديد قيمة كوبون األضحية التي تذبح خارج الدولة وتوزع

املتميز خالل الرحلة ،والسيام زياراتها امليدانية للحرمني

العمل الخريي يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل

املؤسسات الخريية بقطاع العمل الخريي يف الدائرة:

هذه الفريضة .ثم قدّموا شكرهم ودعاءهم لصحاب

والراحة والخدمة والتسهيل ،كام أثنوا عىل برنامجها

بحضور السيد أحمد املهريي املدير التنفيذي لقطاع

الكريم يف الورقاء التابعة للدائرة دورتها املكثفة

(التي تذبح وتوزع خارجها) ،وعرضه بـ( )350درهامً .وعىل

عىل هذه الرحلة الجامعة الشاملة لكل معاين اإلميان،

يف بر ديب

حب السيد محمد مصبّح عيل ضاحي مدير إدارة
وقد ر ّ

تعاىل ،ملا تفضّ ل به عليهم من اإلعانة والتكريم بإمتام

العناية قبل الرحلة ،وخاللها ،وبعد انتهائها.

مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم

حمد الشيباين؛ اختتمت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن

وتم االتفاق عىل تحديد قيمة كوبون األضحية خارج الدولة

حسن
شمولهم بهذه البعثة ،وكرم الضيافة املميزة ،و ُ

اختتام الدورة املكثفة مبراكز

ن هذا
وجاء االجتامع ليؤكّد عىل توحيد هذه الخدمات ،وأ ّ
اإلجراء يسهم بشكل كبري يف تعزيز ثقة املتعاملني
بالجمعيات ،وتبصريهم بأنواع خدماتها ،والسيام تلك التي
تقدّمها الدائرة يف إطار مواسم العبادات والشعائر
اإلسالمية.

وقال حمد الخزرجي مدير إدارة املراكز :جاءت هذه الدورة
يف ضوء تخطيط إدارة املراكز الستثامر اإلجازات بالنافع
املفيد ،وهو أسمى ما يسعى املسلم الستثامر الوقت
فيه« ،كتاب الله تعاىل» تالوة وفهامً وحفظاً ،وقد بلغ
عدد طالب فروع الدورة ( )50طالباً ،وكنا تلقينا طلبات
للمشاركة فيها والتي وصل عددها إىل  600طلب ،وجاءت
هذه الدورة عىل ستة فروع؛ األول :حفظ ثالثة أجزاء من
القرآن الكريم ،والثاين :حفظ خمسة أجزاء من القرآن،
والثالث :تثبيت الحفظ ومراجعته ،والرابع :اإلجازة يف
القراءات ،والخامس حفظ املتون العلمية ،والسادس:
للموظفني واقترص من بعد صالة العرص إىل صالة املغرب.
وقد نظّمت إدارة املراكز احتفاالً بهذه الكوكبة من الحفاظ
يف جامع تعاونية االتحاد يف الربشاء ،وبحضور بعض
اإلداريني يف الدائرة وأولياء أمور الطالب .وشمل الحفل
تكريم املهريي لهؤالء الحفاظ عىل اختالف فئاتهم
العمرية وكذلك أساتذتهم ،كام استمع الحضور إىل بعض
التالوة .ومنها قراءة الطالب محمد حزم ،أحد الطلبة الذين
أمتوا حفظ القرآن الكريم بفرع القراءات العرش برواية
ورش عن نافع ،والطالب يحيى عبد املنعم الذي ختم
القرآن بقراءة أيب جعفر.
من جهته أكّد الشيخ عبد الرحمن املال أخصايئ أول وعظ
وإرشاد بالدائرة يف كلمته باملناسبة عىل فضل أهل
القرآن ورعايتهم ،وبركة القرآن يف حياة العبد ،ودور دولة
اإلمارات العربية املتحدة وحرص قيادتها الرشيدة عىل
تخريج أجيال من الحفاظ املتميزين األخيار ،يف ضوء قول
ن تعلّم
م ْ
النبي الكريم صىل الله عليه وسلم «خريكم َ
القرآن وعلّمه».
كام قدّم الشكر والعرفانلسمو الشيخة علياء بنت خليفة
آل مكتوم الهتاممها بدعم ورعاية مراكز مكتوم ليبقى
أداؤها املتميز ،ودورها الريادي يف تحفيظ كتاب الله،
واإلعانة عىل فهم معانيه ألبنائنا وبناتنا ،يف ظالل
مرشوع مراكز مكتوم الرائد الذي أطلقه املغفور له بإذن

رضوان الله عليهم أجمعني ،واملشاهد التاريخية ذات

عقد االجتامع مبجلس الدائرة يف منطقة املمزر
وقد ُ

ن الرحلة املبارك
األثر يف حياة املسلمني وإميانهم .وأ ّ

بديب ،وحرضه أعضاء عن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت

أنهت بفضل الله برنامجها ،وعاد الجميع بأمان وسالم إىل

فرع ديب ،وجمعية بيت الخري ،وجمعية ديب الخريية،

عمني .وقد أسهمت جميع وسائل
أرض الوطن غامنني من ّ

وجمعية اإلحسان الخريية ،وجمعية دار الرب ،وجمعية

اإلعالم بدولة اإلمارات العربية املتحدة مشكورة يف نقل

الشارقة الخريية .وبعض اإلداريني يف إدارة املؤسسات

أخبار البعثة ،سواء بالبث املبارش ،أو من خالل الصحف

الخريية بالدائرة .واتفق املجتمعون عىل أهمية

املحلية ،أو املداخالت اليومية عرب اإلذاعات ،أو املواقع

االلتزام باملواصفات الرشعية لألضحية ،وجودة انتقائها،

اإللكرتونية ،باإلضافة إىل ما كنا نحرص عىل نرشه مبارشة

وسالمتها ،ومراعاة الوسائل الصحية يف جميع مراحل

واختتم املهريي الحفل بتكريم ممثيل تعاونية االتحاد

من خالل مواقع الدائرة ،ووسائل تواصلها اإللكرتونية

التعامل معها يف ضوء املعايري العاملية املتبعة لضامن

بدرع الدائرة ،وشكرهم عىل جهودهم يف رعاية هذه

املفتوحة للعامل أجمع.

السالمة البيئية.

الدورة.

الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم طيّب الله ثراه.
وأشار السيد أحمد محيا الزاهد مستشار مراكز مكتوم
إىل معاين الوالء للوطن وللقيادة وشكرها عىل الرعاية،
ومث ّن ما تكنه النفوس من حب وتقدير لجميع القامئني
عىل هذه املراكز ورعاتها عىل مستوى الدولة لعنايتهم
بالقرآن وأهله.

