تقرير مخيم إططار الصائمين الرابع صشر 1433هـ

يعترب مشروع إفطار الصائم من أهم ادلشاريع البارزة
للمكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالدمام وهذا
العام 1433هـ .هو العام الرابع عشر للمشروع الذي يقام على
أرض تصل مساحتها إىل  6000مرت مربع وتعود ملكيتها ألحد
احملسنني يف شارع ادللك خالد بالقرب من جامع الريان شرق
إدارة جوازات الدمام ،ويتكون خميم اإلفطار من مثان خيام لكل
جالية خيمة خاصة هبا وكذلك خيمة لإلدارة باإلضافة
دلستودعني وثالجة تربيد ويوجد خدمات جانبية مكونة من
موقعني للغسيل تستوعب ما يزيد على  300شخص يف نفس
الوقت.
أهداف المشروع:

يهدف المشروع إلى اغتنام أوقات شهر رمضان
الكريم بما يلي:

 .1الدعوة إىل اهلل تعاىل.
 .2توجيه الوافدين للعقيدة الصحيحة والتحذير
من البدع اليت لدى الكثري منهم.
 .3دعوة غري ادلسلمني بالسلوك العملي والقدوة
احلسنة.
 .4تنمية روح األخوة والتكافل بني ادلسلمني.
 .5تطبيق التوجيه النبوي يف تفطري الصائمني يف
شهر رمضان ادلبارك.
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المسلمون الجدد:
بلغ عدد ادلسلمني اجلدد يف شهر رمضان ادلبارك ()98
مسلماً جديداً -وهلل احلمد  -منهم )41(:شخصاً يف ادلخيم .
كما هو مبني يف اجلدول التايل:

وتم إرسال (  ) 96شخصاً من المسلمين الجدد للعمرة.
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صدد المفطرين :
بلغ جمموع ادلفطرين يف ادلخيم خالل هذا الشهر العظيم
( )123.358صائماً ،أي مبعدل ( )4.112صائماً تقريباً
يف اليوم الواحد وقد بلغ العدد يف أيام اجلمع ()5.695
صائماً.
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الدروس ( ظبل اإلططار ):

بلغ جمموع الدروس يف ادلخيم خالل شهر رمضان ادلبارك
( )210درساً ،وكان جمموع احلضور يف الدروس ()88.491

صائماً أي مبعدل ( )2.950صائماً تقريباً يف اليوم الواحد ،
وتلقى دروس يومية بسبع لغات هي البنغالية واألردية وادلليبارية
والتاميلية واإلندونيسية والفليبينية وذلك مبعدل درس واحد يف
اليوم لكل لغة ،ويلقى يومياً درس مفتوح باللغة العربية يشارك
فيه جمموعة من طلبة العلم.
وتـهدف الدروس إىل التوجيه والتوعية وتصحيح العقيدة من
يام لدعوة غري
البدع ادلنتشرة والسلوكيات اخلاطئة .وخصصت أ ٌ
ادلسلمني بعد صالة الرتاويح يف برامج مفتوحة بلغ عددها

( )14برنامج استفاد منها أكثر من ( )9.665شخصاً.

4

المسابقات الثقاطية :
بلغ عدد ادلسابقات يف ادلخيم خالل شهر رمضان
الكرمي ( )210مسابقة وكان جمموع احلضور يف برنامج
ادلسابقات أكثر من ( )80.178صائماً أي مبعدل
( )2.673صائماً تقريباً يف اليوم الواحد.

وكانت أسئلة ادلسابقات يف الدروس اليت ألقيت يف
ادلخيم ويف ما مت توزيعه من الكتب وادلطويات .وبلغ عدد
اجلوائز ( )1.050جائزة قيمة.
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زوار المخيم:

زار ادلخيم عدد من ادلسؤولني وادلهتمني وعدد من مديري
ادلكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد .ويستقبل ادلخيم عصر كل
يوم وفوداً من الزوار من ادلسلمني وغريهم .
صدد الزوار ضير المسلمين للمخيم:
بلغ عدد الزوار من غري ادلسلمني للمخيم (  ) 1.400زائراً
استمعوا لكلمات عن مساحة اإلسالم واإلخوة بني ادلسلمني وما
جاء به يف شأن التعامل مع غري ادلسلمني.
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المواد الدصوية:

بلغ جمموع ادلواد الدعوية اليت مت توزيعها ادلقروءة وادلسموعة
وادلرئية خالل شهر رمضان ادلبارك ( )21.411مادة دعوية.
الوجبات الخارجية:
بلغ عدد وجبات التفطري اخلارجية ( )8.100وجبة ،أي ما
يعادل ( )300وجبة يومياً .منها ( )150وجبة دلركز التأهيل
الشامل ،و( )150منها لدوريات الشرطة بادلنطقة وكذلك
لألسر اجملاورة للمخيم  .وهناك وجبات مت توزيعها عند اإلشارات
بلغ عددها ( )3.200وجبة.
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