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يف إطار امللتقى
التنسيقي الثاين لعام
2014
إسالمية دبي تستضيف
مدراء اجلمعيات
واملؤسسات اخلريية
استقبل سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباني مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخيري بدبي مدراء الجمعيات
والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي لتعزيز
التنسيق واستعراض اإلنجازات المشتركة لعام
.2014
رحب سعادة المدير العام للدائرة بالسادة
وقد ّ
الضيوف ،وشكر جهود دولة اإلمارات العربية
المتحدة في رعاية العمل الخيري في سائر
وثمن مواقف الضيوف في دعم
الميادينّ ،
استراتيجية الدائرة ،وتحقيق أهدافها المتعلقة
بالجمعيات الخيرية.
وقال علي خلفان المنصوري مدير إدارة
المؤسسات الخيرية في قطاع العمل الخيري
بالدائرة :جاء هذا اللقاء التنسيقي الثاني
لهذا العام من أجل تطوير العمل الخيري ،وتم
استعراض المحاور المرتبطة بالجمعيات الخيرية
التي تقع ضمن استراتيجية الدائرة ،وبيان مدى
التقدم في تحقيق األهداف المنشودة للربع
األخير من هذا العام ،وكذلك القانون االتحادي
رقم ( )7لسنة ( )2014بشأن مكافحة الجرائم
اإلرهابية ،والنظر في آخر مستجدات « برنامج
إمارات الخير» ،والمبادرات االستراتيجية للدائرة
وارتباطها بالمؤسسات الخيرية ،باإلضافة إلى
أهم إنجازات مؤسسة خلف بن أحمد الحبتور
الخيرية .وقد تم في نهاية جلسات الملتقى
تقييم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بآلية
واضحة وشفافة للجميع.
ويشار إلى أن مثل هذه االجتماعات واللقاءات
التنسيقية إنما تتم لتحقق رؤية حكومة دبي
واهتمامها بالتطوير والتنمية واالبتكار في
اختصار خطوات العمل ،وتطبيق كل ما هو رائد
ومتميز من دوره أن يؤسس لمساحات واسعة
من العمل المشترك.
وقد حضر االجتماع عدد من رؤساء وأعضاء
مجالس اإلدارات وبعض المدراء التنفيذيين
للجمعيات والمؤسسات الخيرية في إمارة دبي.

يف إطار تعزيز الشراكات
اجملتمعية
مذكرة تفاهم بني
إسالمية دبي ومنطقة
دبي التعليمية
وقع سعادة الدكتور حمد ابن الشيخ أحمد
ّ
الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخيري بدبي مذكرة تفاهم
بين الدائرة (الطرف األول) ومنطقة دبي
التعليمية (الطرف الثاني) وقعها عنها سعادة
الدكتور أحمد عيد المنصوري ،بصفته المدير
العام للمنطقة وهي الجهة المسؤولة عن
التعليم في إمارة دبي.
وقد أقر الطرفان بموافقتهما التامة على
رغبتهما في تعزيز الشراكة المجتمعية بينهما
لتحقيق المصالح المشتركة في خدمة المجتمع،
وإقامة جسور التعاون المشتركة بينهما
وتوطيدها ،ومساعدة الطالب المعسرين لدى
الطرف الثاني من خالل أحكام عامة أدرجت في
المذكرة ،وأهداف استراتيجية متفق عليها،
وخدمات وأنشطة متبادلة يقدمها الطرفان؛
على أن تشكل لجنة من الطرف الثاني
تنبثق عنها دراسة لكل حالة من حاالت الطلبة
المعسرين على حدة ،للتأكد من استيفائها
ً
نظاما ،واتخاذ
لشروط االستحقاق ،واعتمادها
اإلجراء الالزم بشأنها ،وفي ضوء ذلك يتم
إعداد السياسات الخاصة بمجاالت استحقاق
المساعدات ،وتحديد كيفية الصرف ،واعتمادها
من قبل الطرف األول وكذلك العمل على
تنفيذها.
ً
أيضا إلى تعزيز الدور
وتهدف هذه االتفاقية
المنوط بكل من المؤسستين في ميادين
العمل الخيري واإلنساني ،وتقديم خدمات
أشمل للمتعاملين معهما .وتوثيق التواصل
بين الطرفين لمزيد من التعاون والتنسيق خدمة
للمصلحة العامة وللتكامل بين جميع الجهات
العامة والخاصة في إمارة دبي.
وتعتبر هذه االتفاقية خطوة بناءة في تبادل
المعرفة والخبرات بين الشؤون اإلسالمية
وتعليمية دبي على كافة مستويات العمل
والنشاطات المشتركة بينهما.
أن العمل بهذه المذكرة يسري لمدة
ويشار إلى ّ

ً
تلقائيا .وقد
سنة من تاريخ التوقيع عليها وتجدد
ُحررت هذه االتفاقية من نسختين أصليتين باللغة
العربية وتم التوقيع عليها من الطرفين في
ّ
وسلمت لكل طرف نسخته
مقر الدائرة بالممزر،
ّ
للعمل بموجبها.

الشؤون اإلسالمية بدبي
تستعد لتنظيم
« منتدى فقه االقتصاد
اإلسالمي »2015
ً
تزامنا مع استعدادات دبي وسعيها الحثيث
لتصبح عاصمة االقتصاد اإلسالمي في
العالم تنظم دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخيري بالتعاون مع مركز دبي لتطوير االقتصاد
اإلسالمي ،للفترة من  22 - 24مارس 2015
«منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي».
وقال سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباني المدير العام للدائرة :جاءت مبادرة
ً
تثمينا للجهود
الدائرة هذه في إقامة المنتدى
الكريمة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة بسيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ،وما
يخطط إليه للنهوض بالمشاريع االقتصادية
على المستويين المحلي والدولي ،وجعل دبي
المرجع األول في االقتصادي اإلسالمي على
مستوى العالم؛ وقد جاء إعدادنا إلقامة هذا
المنتدى برعاية كريمة مباشرة من سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس المجلس التنفيذي رعاه الله ،ولهذا
شكلنا اللجان المتخصصة ،اإلدارية والعلمية
والفنية إلنجاح أعمال المنتدى ،وقبلها اإلعداد
األمثل له ،ولعل مادة المنتدى هي بحوثه
وموضوعات نقاشه التي يترقبها المهتمون
لتقدم نتاج
وسائر المختصين في هذا المجال
ّ
الخبرات العلمية والبحثية والميدانية واالستباقية
في تحقيق الريادة لالقتصاد اإلسالمي من
خالل فقه العصر وسد ثغرات البرامج واألنظمة
االقتصادية األخرى المطبقة على مستوى
فإن أعمال المنتدى تندرج
العالم ،ومن هنا ّ
ضمن محاور رئيسة يستكتب من خاللها بعض
المتخصصين ،ويفتح الباب لمشاركة آخرين
لتنتفع األمة بنتاجاتهم البحثية والمعرفية في
هذا المجال.
وأضاف الشيباني :لدينا أربعة محاور لهذا
المنتدى ،يتفرع منها أنماط لعنونة متنوعة،
يمكن للعلماء من الباحثين والمهتمين المشاركة
في تطويرها وتنمية أفكارها ،فهناك :المحور
التشريعي في أصول االقتصاد في اإلسالم،
والمحور التطبيقي لالقتصاد اإلسالمي،
والمحور التحليلي لالقتصاد اإلسالمي ،والمحور
المستقبلي ،الذي يتركز لدعم استراتيجية دبي
عاصمة االقتصاد اإلسالمي ،ويناقش من خالله
حاجة االقتصاد اإلسالمي إلى تطوير حوكمة
الشركات والمؤسسات المالية اإلسالمية،

حلياة أسرية سعيدة
تقدم
إسالمية دبي ّ
حماضرة يف التنظيم
املايل األسري
قدمت إدارة البحوث في دائرة الشؤون
ّ

وحاجة االقتصاد اإلسالمي إلى تفعيل دور
الزكاة والوقف ،وحاجة االقتصاد اإلسالمي
إلى التحكيم اإلسالمي ،ودعم استراتيجية دبي
عاصمة لالقتصاد اإلسالمي من خالل التمويل
اإلسالمي بالمنتجات الحالل ،والسياحة العائلية،
واالقتصاد الرقمي ،والتصاميم اإلسالمية،
والقطاع المعرفي ،والمعايير التجارية والصناعية
اإلسالمية.

اإلسالمية والعمل الخيري بدبي محاضرة في

أن اللجنة العلمية الخاصة بأعمال
ويشار إلى ّ

التنظيم المالي األسري على قاعة الفكر في

المنتدى قد وضعت شروطها لقبول األبحاث

مركز اكسبو الشارقة ،ضمن مشاركة الدائرة

والرد على أصحابها ومتطلبات نجاحها يمكن

الثقافية والفكرية في معرض الشارقة الدولي

االطالع عليها من خالل الصفحة اإللكترونية

قدمها باحث أول في
الثالث والثالثين للكتاب ّ

المخصصة لهذه الفعالية (Feqh@iacad.gov.

إدارة البحوث الدكتور إبراهيم عبد اللطيف

 ،)aeوعلى الموقع اإللكتروني للدائرة .كما تم

العبيدي المصرفي اإلسالمي المعتمد من

رصد جوائز تشجيعية ألصحاب البحوث المتميزة

في إطار تقديم الخدمات للجالية المسلمة وغير

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية

التي تعزز من مكانة االقتصاد اإلسالمي وفقهه

ً
دائما ”2014
المسلمة “معكم

اإلسالمية في مملكة البحرين ،تندرج في

ودور دبي في ذلك على مستوى العالم.

قدم قسم المسلمين الجدد في إدارة التثقيف
ّ

فقرة حياة األسرة بعنوان» كيفية التعامل مع

والتوجيه الديني بالدائرة محاضرتين تعريفيتين

المتطلبات المالية للزوجة” تم التركيز فيها

باليوم الوطني  43لدولة اإلمارات العربية

على الخالفات المالية وكيفية حلولها  ،وهذه

المتحدة ،وكانت الفئة المستهدفة بهذه الثقافة

المشكلة تتصدر أغلب المشكالت األسرية في

التعريفية هي الجالية الفلبينية في إمارة دبي،

المجتمعات العربية والعالمية ،وأرجع الدكتور

وقد استضاف القسم لذلك مرشدة دينية أولى

العبيدي سبب ذلك إلى ضعف التخطيط المالي

“ وفاء قاسمية” التي ألقت كلمتها باللغة

السليم في الموازنات األسرية ،وشدد على

الفلبينية،

ضرورة هذا التخطيط ليضمن االعتدال في

وجاءت الكلمة التعريفية الثانية في هذه الفعالية

الصرف المالي ،والسيما في حالي االستجالب

لسماحة كبير مفتين في إدارة اإلفتاء بالدائرة

للمتطلبات أو اإلنفاق على الكماليات ،وكذلك

عرف بتاريخ
الدكتور محمد عيادة الكبيسي ،إذ ّ

إلى عدم وجود ميزانية ثابتة تتعلق بالمرأة ضمن

دولة اإلمارات العربية المتحدة وإنجازات قياداتها

ميزانيات األسرة تكون نابعة من قناعات الزوج

الرشيدة على مستويات متعددة وفي مجاالت

بحاجتها لذلك ،وهنا تظهر الفوارق بين الحاجات

متنوعة ،وكانت باللغة اإلنجليزية.

الحقيقية لألسرة من عدمها ،ويتوصل الزوج

أن هذه الفعالية أقامها قسم
ويشار إلى ّ

إلى تقنين استهالك غير الضروريات ،مما يمكن

المسلمون الجدد في مقره الجديد بالبرشاء

تسميته بالكمالي أو الترفي في أحيان كثيرة .

إسالمية دبي تعزز فرحة
املسلمني اجلدد باليوم
الوطني43

بمركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع

وجاء الدكتور المحاضر ببعض األمثلة من

للدائرة .وقد تخلل برنامج المحاضرات عرض

الواقع االجتماعي ،وأكد على ضرورة عدم

فلم تاريخي عن تأسيس الدولة ،ومجموعة

الخلط بين الميزانية األسرية وبين نفقات الزوجة

من المسابقات واألسئلة المتعلقة بالمناسبة

الخاصة ال سيما الزوجات غير الموظفات ،وهذه

والهدايا.

من المشكالت التي يقع فيها الزوج ،أو يسهو
عن إدراكها ،ويحتاج إلى تنبيه األقارب واألصدقاء
وأهل العلم ،ليبادر إلى تخصيص جزء من ماله
ً
يسيرا ليحيي الجوانب اإليجابية في
مهما كان
نفس الزوجة ومشاعرها وانتماءها المتبادل
لمنظومة األسرة ،وليسهم في تنمية هذا
الشعور لدى أبنائه فينشؤوا على أسس رصينة
من االعتدال والتخطيط والمبادرة في رعاية
حقوق اآلخر ومشاعره،
واستعرض العبيدي بعض األدلة من اآليات
الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي تحث
على رعاية المرأة وضمان حقوقها في النفقات
الحسية
وتوفير متطلباتها في تحقيق الراحة
ّ
والمعنوية ،وسائر ما يحقق السعادة الزوجية

الشؤون اإلسالمية بدبي
توزع أكرث من ()976.000
ألف علبة متنوعة
احملتوى على عمال
اإلمارة

واألسرية مما جاء في علوم اإلسالم وفقه
المرأة واألسرة فيه.
وفي ختام هذا اللقاء االجتماعي األدبي األسري
بين العبيدي آثار الحكمة في سلوك أصحاب
ّ
التخطيط المالي على أسرهم بشكل عام ،وعلى
المرأة بشكل خاص من خالل بيانه ألهم االثار
االقتصادية والنفسية واالجتماعية المترتبة
عليها.
ثم استمع المحاضر إلى مداخالت الجمهور،

تسعى دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري

وبادلهم النقاش واإليضاح ،ووزعت على

في دبي من خالل خدماتها المتنوعة التي

الحاضرين من المهتمين والمثقفين واإلعالميين

تقدمها للجمهور ،والسيما مشروع سقيا الماء

رسالة المحاضر (أهمية التخطيط المالي في

إلى الوصول ألكبر عدد من العمال في موسم

االستقرار األسري) كهدية معرفية توثق عظيم

الصيف ،وتبدأ حملتها السنوية (سقيا الماء)

وتجسد جهود
التواصل بين المؤلف والقارئ،
ّ

في شهر أبريل إلى نهاية شهر نوفمبر من كل

الدائرة في تيسير إيصال المعلومة المكتوبة

عام ،مستخدمة لذلك أربع سيارات تبريد كبيرة

للجمهور.

يتم بواسطة فريقها المرافق تقديم أكثر من
ً
يوميا تحتوي على (ماء مبرد وعصير
 4.000علبة
طبيعي متنوع مع بسكويت ولفيفتين من
الجبن والزعتر) أي بمعدل ( )976.000ألف علبة
للموسم الواحد ،لتشمل بذلك مناطق واسعة
من اإلمارة ،وتستهدف عمال البناء واإلنشاء

برسالة خمتصرة جامعة
إسالمية دبي حتتفي
بالصالة على النبي عليه
السالم وفضائلها على
األمة
أقامت إدارة البحوث بدائرة الشؤون اإلسالمية
ً
تعريفيا بإصدارها الجديد
حفال
والعمل الخيري
ً
“الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم،
معناها وفضلها وثمراتها” للشيخ الدكتور موفق
ياسين قطيفاني باحث أول في الدائرة ،وتعتبر
هذه الرسالة لؤلؤة نفيسة من درر إصدارات
الدائرة ،فهي تتعلق بالنبي الكريم صلى الله
عليه وسلم ،من حيث بيان حقوقه عليه السالم
على ُأمته كمحبته وتعظيمه ،واتباعه والعمل
بسنته ،والصالة والسالم عليه صلى الله عليه
وسلم داخل أعمال الصالة وخارجها .وأفضل
صيغ الصالة عليه وأكملها ،وآثارها على العبد
واألمة في الدنيا واآلخرة.
وأكد المؤلف خالل الحفل التعريفي على اتساع
المواطن التي ُيصلى فيها على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ،فهي تؤدى في كل
وقت ،وتتأكد بعد التشهد في آخر الصالة ،وفي
صالة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ،وبعد إجابة
الهم إلزالته ،وعند
المؤذن ،وعند الدعاء ،وعند
ِّ
ّ
الشدائد لذهابها ،وعند استنزال الرحمة وطلب
المغفرة.
وعزز قطيفاني أسلوب تعريفه برسالته من
خالل العرض اإللكتروني (البوربوينت) ببيان
اآلثار المترتبة على كثرة الصالة على النبي
الرؤف الرحيم صلى الله عليه وسلم ،والبركات
المتحصلة بالمحافظة عليها ،ولعل من أشهرها:
امتثال أمر الله تعالى في قوله{ِ :إ َّن َّ
الل َه
ين
ي َيا َأ ُّي َها َّال ِذ َ
ون َع َلى النَّ ِب ِّ
ص ُّل َ
َو َم َلئِ كَتَ ُه ُي َ
يما} [األحزاب:
آمنُ وا َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا تَ ْسلِ ً
َ
 .]56وكذلك موافقته سبحانه وتعالى في
الصالة على نبيه عليه السالم ،وإن اختلفت
الصالتان؛ فصالة الله تعالى عليه فيها معاني
الثناء والتشريف ،وصالتُ نا عليه صلى الله عليه
الدعاء بالرحمة وتحقيق مقام
وسلم فيها معنى ُ
ً
أيضا :موافقة مالئكته
الرتبة .ومن فوائدها
فيها .وكذلك حصول ثواب عشر صلوات من
الله تعالى على المصلي عليه لمرة واحدة،
واستحصال رفعة الله بها فللمؤمن عشر درجات
بها ،وكذلك محو عشر سيئات عنه ،وأن من
فوائدها المؤكدة :أنها سبب رئيس في استجابة
دعاء المؤمن إذا بدء دعاءه بها بعد حمد الله
والثناء عليه سبحانه ،وهي تحقق للعبد الفوز
بالشفاعة الخاصة ،السيما إذا قرنها بسؤال
الوسيلة له عليه الصالة والسالم .وهي سبب
أغمه
لغفران الذنوب ،ولكفاية العبد ما
أهمه وما ّ
ّ
من أمور دينه ودنياه ،وهي على التحقيق من
أوفر أسباب قرب العبد من النبي الخاتم صلى
الله عليه وسلم يوم القيامة.
وحضر حفل التعريف باإلصدار الجديد على
مسرح الدائرة كوكبة من العلماء والباحثين
والمفتين واألئمة والوعاظ ،ووزعت الرسالة
المباركة على الجمهور من الحاضرين على رجاء
أن يتقبلها الله تعالى وينفع بها األمة ،ويديم
توفيق الدائرة لما فيه صالح المسلمين ،وهداية
اإلنسانية ،وتجديد صلة األمة بنبيها صلى الله
عليه وآله وصحبه وسلم.

والطرق والحدائق فيها ،على أمل زيادة عدد
سيارات المشروع في المرحلة القادمة لتغطية
سائر مناطق دبي.

إسالمية دبي تعزز عمل
الشرطة واملواصالت
من خالل التوعية بأهمية
احرتام قواعد السري
واملرور يف اإلسالم
في إطار تقديم الخدمات للجالية المسلمة وغير
ً
قدمت
المسلمة معكم
دائما  2014في اإلمارة؛ ّ
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي
مجموعة من المحاضرات وورش عمل عن أهمية
االلتزام بقواعد السير والمرور في اإلسالم.
وقالت هدى خلفان الكعبي رئيسة قسم
المسلمين الجدد في إدارة التثقيف والتوجيه
الديني بالدائرة :استهدفت هذه الفعالية
بمحاضراتها وورشها مراكز الشرطة في إمارة
دبي ،والمواصالت ،ومساكن العمال في القوز،
وبعض المدارس األجنبية ،وكذلك مجاميع من
سائقي األجرة والشاحنات ممن ال يتكلمون
العربية .وقد أسهم في نشر هذه التوعية
الدينية المرشد الديني في القسم جاويد أحمد
خطيب.
وأضافت الكعبي :تأتي هذه المشاركة التوعوية
في إطار إسهام الدائرة الفاعل في اليوم
العالمي لحوادث المرور ،وتندرج ضمن عملها
ّ
يحث على االلتزام
الدؤوب في نشر كل ما
بالقيم السلوكية األصيلة التي نتعلمها من ديننا
الحنيف ،وكذلك تنمية الجوانب األخالقية واحترام
ً
ً
دينيا
واجبا
اآلخر وحقه في الحياة مما يعتبر
ً
وأخالقيا تسعد بتبنيه المجتمعات والشعوب
واألوطان.
ويشار إلى أنّ ه تم من خالل الورش توزيع
( )5.000نسخة من إصدار اليوم العالمي
لحوادث المرور ،و( )1000نسخة من دعاء السفر
على المشاركين فيها  ،وهي من إصدارات
الدائرة.

الشؤون اإلسالمية بدبي
تدخل موسوعة غينيس
لألرقام العاملية
القياسية
حققت دائرة الشؤون واإلسالمية والعمل
ً
ً
ً
ً
جديدا لدولة
عالميا
قياسيا
رقما
الخيري بدبي
اإلمارات العربية المتحدة من خالل إدراجها في
موسوعة غينيس لألرقام القياسية العالمية
بمبادرة «بصمة والء لقائد العطاء» بجمع أكبر
عدد بصمات يد ممهورة على علم الدولة.
وقال أحمد المنصوري المشرف على المبادرة:
إن فريق المبادرة تنقل بخطوات إيجابية
مدروسة ،وخطة عمل متناسبة مع الحدث
والمناسبة والمنافسة على األرقام الدولية،
وجاب فريق المبادرة سائر إمارات الدولة
ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص
والتعليمية والصحية والتجارية ومكاتب الشيوخ
واألعيان والجمهور ،وتمكن من تحقيق النجاح
الكبير بمتابعة دؤوبة من سعادة المدير
العام للدائرة ،وقد تنافس الجميع على وضع
ً
ً
ووالء
وحبا
تأييدا
بصماتهم وتزيين العلم بها
ً
لقائد مسيرة العطاء صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.
وأضاف المنصوري :جاءت نتائج “مبادرة الوالء”
مفخرة لإلمارات وشعبها أمام العالم أجمع،
وقد حصلت الدولة على هذا الرقم القياسي
ً
تزامنا مع احتفاالتنا باليوم
العالمي الجديد
الوطني  ،43حيث استقبل سعادة الدكتور حمد
بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة
ومعه مدراء القطاعات واإلدارات وفد فريق
غينيس بمقر الدائرة ،وتم اطالع الفريق على
تفاصيل المبادرة وحيثياتها ونتائجها وبعد إجرائه
المقارنات المعيارية مع المبادرات المنافسة أو
المشابهة في هذا المجال أعلن فريق غينيس
حصول إسالمية دبي على الرقم القياسي
العالمي الجديد .إذ بلغ طول علم الدولة الذي
امتد بمحيط الدائرة ووسم ببصمات الوالء ()...
ً
مترا.
وإذ تفوز الدائرة بهذه النتيجة في يوم أفراح
الدولة بيومها الوطني؛ فإنها تهديها لإلمارات
وشعبها وقيادتها ،على رجاء أن يوفق الله
الجميع لرفع راية اإلمارات عالية في سائر ميادين
العز والكرامة واإلنسانية.

الشؤون اإلسالمية بدبي
تقيم صالة االستسقاء
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة
ً

بن زايد رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صالة

االستسقاء في كافة إمارات الدولة ،أقامت دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي صالة
االستسقاء في أجواء إيمانية كبيرة ،وتوجهت
جموع المصلين بعظيم الدعاء والثناء على الله
تعالى بأن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة
ونائبه ويمتعهما بالصحة والسالمة ،وسائر
أصحاب السمو حكام اإلمارات ،وأن يديم نعمتي
األمن واإليمان على اإلمارات وشعبها ،وأن ينزّ ل
جل جالله بركاته على سائر مناطق الدولة ،كي
تنعم بالخيرات والمسرات ،السيما وهي تعيش
أيام االتحاد ،وأن يتفضل سبحانه على األمة
اإلسالمية بالحفظ والرعاية والعزة.
وقد شارك سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد
الشيباني المدير العام للدائرة الجموع المؤمنة
في صالتها ودعائها وابتهالها بهذه المناسبة
التي أقيمت بمراكز األميرة هيا بنت الحسين
الثقافية اإلسالمية في منطقة المزهر بدبي؛ إذ
تزامنت مع احتفاالت الدائرة باليوم الوطني 43
المقامة في المراكز.

