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إسالمية ديب تشارك
يف فعاليات يوم
الشهيد بتالوة القرآن
والدعاء ووقفة العز
واإلباء
مساهمة من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب يف فعاليات يوم الشهيد نظمت
الدائرة يف مق ّرها الرئيس وجميع املراكز

إسالمية ديب تطلق
حملة «نعمة االتحاد»
أطلقت إدارة خدمات الساجد بدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي يف ديب حملتها
التوعوية (نعمة االتحاد) للفرتة من  22إىل 30
نوفمرب الجاري ،بالتزامن مع استقبال دولة
اإلمارات العربية املتحدة ليوم الشهيد والعيد
الوطني.

برعاية كرمية من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ
أحمد الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل الخريي انطلقت فعاليات
االحتفال باليوم الوطني  44للدائرة ،وقد اختري
مقرها الرئيس مبنطقة املمزر يف ديب إلقامة
االحتفال.

وقال عادل جمعة مطر مدير إدارة خدمات

واملكاتب التابعة لها يف إمارة ديب ،ووحداتها

املساجد يف الدائرة :ننفذ هذه الحملة يف

التنظيمية مبقرها الرئيس مبنطقة املمزر يف

ضوء اسرتاتيجية اإلدارة لعام  ،2015وضمن

ديب وقفة إجالل واعتزاز وثناء ودعاء ألرواح

اسرتاتيجية الدائرة يف مواكبة االحتفاالت

شهداء الوطن يف الذكرى األوىل ليومهم

الدينية والوطنية واملشاركة فيها.

التاريخي.

إسالمية ديب تقيم
احتفاالً كبريا ً باليوم
الوطني 44

وحرض االحتفال سعادة الدكتور حمد بن الشيخ
أحمد الشيباين يرافقه بعض املدراء التنفيذيني
واإلدارات ورؤساء الوحدات التنظيمية يف
الدائرة واملوظفني ،وافتتح بالسالم الوطني

وتشمل هذه الحملة عدة موضوعات مهمة يراد

وقد حرض فعالية يوم الشهيد الدكتور عمر

من خاللها توعية الجمهور بأثرها يف حياتهم

وعت فقرات
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتن ّ

الحفل ،إذ بدئ بقراءة للقرآن الكريم ،ثم تلتها

الخطيب املدير التنفيذي لقطاع الشؤون

وسلوكهم ،ودورهم يف الدنيا وسعيهم

كلمة باملناسبة لسعادة الدكتور الشيباين

اإلسالمية يف الدائرة ،بالنيابة عن الدكتور حمد

لآلخرة ،ومن بينها حق الوطن ،والسمع والطاعة

رحب فيها باملحتفلني ،وأكّد عىل الوالء للوطن

بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام للدائرة

لويل األمر باعتبارهام جزء من ال ّدين ،وبيان فضل

والقائد والذكرى البطولية الحسنة للشهداء،

يرافقه عدد من املدراء التنفيذيني ومدراء

نعمتي األمن واالستقرار ،والتأكيد عىل الجامعة

ن جميع العاملني يف الشؤون اإلسالمية
وأ ّ

اإلدارات ورؤساء الوحدات التنظيمية يف الدائرة

ن يد الله مع الجامعة ،وحب الوطن ،وواجبنا
وأ ّ

والعمل الخريي مع احتفالهم بهذا اليوم الكبري؛

وجموع من املوظفني.

تجاهه ،وفضل الشهادة يف سبيل الله ،ومكانة

فإنهم يجددون والءهم وانتامءهم للقيادة

الشهداء وحياتهم ،واألمن والنعم يف ظل

الرشيدة ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة

االتحاد.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله،

وكان الشيباين قد سبق ووجه جميع اإلداريني
يف الوحدات التنظيمية بالدائرة إىل التزام

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

توحيد تنكيس األعالم يف مبنى الدائرة وجميع

ن اإلدارة اختارت  11من
وأشار مطر :إىل أ ّ

املباين التابعة لها من الساعة  8صباحاً ،ولغاية

موظفي الدائرة الدعاة املواطنني الشباب إلنجاز

 ،11.30عىل أن ترفع األعالم ثانية بعد الوقت

هذه الحملة عىل مستوى إمارة ديب ،لتشمل

املذكور.

عدة مساجد رئيسة يف مناطق ذات كثافة

وشهدت الفعالية تالوة آيات من الكتاب العزيز
يف فضل الشهادة والشهداء ومكانتهم عند
الله تعاىل ،تالها فضيلة الشيخ محمد حسن
الطاهر املفتي بإدارة اإلفتاء يف الدائرة.

سكانية ميكنها االنتفاع بهذه الحملة ،كالربشاء،
وند الحمر ،ومردف ،وجمريا ،والراشدية ،ومرىس
ديب ،والورقاء الثانية ،والوصل ،وزعبيل،

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب رعاه الله ،وإخوانهام حكام اإلمارات،
وكذلك فإن الوالء يتجدد لهذه األرض الغالية،
والجميع -املواطن واملقيم -يقف صفاً واحدا ً
خلف القيادة الحكيمة امتثاالً ألمرها ،وخدمة
للوطن كل بحسب موقعه وتخصصه ،مرتحامً
عىل أرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم

واملزهر الثانية.

دفاعاً عن ال ِّدين والوطن والعروبة والرشف؛

وتوجه بعدها الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد

ذاكرا ً بعض األمثلة عىل تطور مؤسسات الدولة،

كبري مفتني مدير إدارة اإلفتاء يف الدائرة بالدعاء

ومرافقها الحياتية ،ووسائل التعايش فيام بني

للشهداء وذويهم ،وتق ّدم بعدها الخطيب

أهلها ،وبينهم وبني الشعوب األخرى ،وكذلك

لرفع علم الدولة .ثم عزف السالم الوطني

تطور دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

لدولة اإلمارات العربية املتحدة إحيا ًء للذكرى

ودورها الريادي عىل مستوى ديب والدولة

األوىل لشهداء الوطن واألمة ،وتخليدا ً لدورهم

والعامل خالل األعوام املباركة التي شملت

البطويل يف الدفاع عن مقدسات األمة.

جميع مؤسسات ودوائر الدولة يف بنا ًء وتطويرا ً

وريادة وإبداعاً وابتكارا ً ،ومستذكرا ً ذلك كله يف

ن الشهداء لهم دورهم وبطوالتهم
وال شك أ ّ

ظل هذا اليوم املجيد ،وعبقه الفريد ،وفرحته

وفضلهم وكرامتهم عند الله وعند الناس ،وكام

املستدامة بتوفيق الله تعاىل ومدده.

جاء يف الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد يف
مسنده فيام يرويه عن النبي صىل الله عليه
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فرحم الله شهداء الوطن ،وحفظ الله شيوخنا

تحت شعار (ارفعه عالياً ليبقى شامخاً) واعتزازا ً

ومتعهم بالصحة والسالمة ،وبارك يف أرضنا،

بخري خلف لخري سلف مىض يف تاريخ الدولة

وأسعد شعبنا.

يُرفع علم الدولة يف الثالث من شهر نوفمرب
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من كل عام بنا ًء عىل توجيهات صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

أصحاب السمو الشيوخ واألعيان وعامة الناس
تخليدا ً لهذه الذكرى الغالية ،وتفاؤالً ببقاء
املسرية الجادة يف بناء الدولة واملحافظة

فرتة التدريب يف الربنامج املذكور ،وملا حققوه
حسن األداء واالختيار ملجاالت الدائرة والعمل
من ُ

الوظيفي يف إداراتها.

حيث ك ّرم سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

الشيباين املدير العام للدائرة ( )11متدرباً،

وبحضور الدكتور عمر الخطيب املدير التنفيذي
لقطاع الشؤون اإلسالمية يف الدائرة ،ومشاركة
األستاذة شيخة بنت سلطان املري مديرة إدارة
املوارد البرشية يف الدائرة ،يف أجواء من
الحفاوة والتقدير واالعتزاز باملتدربني ،الذين
أسهم بعضهم يف إثبات قدراته ليكون موظفاً
يف الدائرة ،وقد تم االحتفاء بكوكبة املجموعة
الثامنة من برنامج فرصتي يف مكتب سعادة
املدير العام .عىل أن يتم العمل عىل تعيني
خمسة منهم ،وإلحاقهم مبوظفي الدائرة.

عىل مكتسباتها ورموزها ،وتطويرا ً ملقدراتها،
وتنمية ملواردها ،وسريا ً يف سبل إيجاد وتعزيز
االبتكار يف ربوعها.
وقد شهدت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب رفع علم دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف قلب مق ّرها الرئيس مبمزر ديب

بحضور سعادة جمعة عبيد الفاليس املدير
التنفيذي لقطاع العمل الخريي يف الدائرة

نيابة عن سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

وأشار الفاليس يف كلمة له عقب رفعه لعلم
الدولة :إننا نعيش هذه اللحظات السعيدة،
ونشكر الله تعاىل عليها ،ونشعر بالعزة والرفعة

الساحة الرئيسة للدائرة تكريم هذه الكوكبة من
املبدعني واملبدعات بشهادات شكر وتقدير
عىل مشاركتهم وإبداعهم يف هذا اليوم

وتلت هذه الفعاليات (نشاطات يف تراثيات
املطبخ اإلمارايت) حيث تناول اإلداريون
واملوظفون يف أجواء من األلفة والفرح
والرسور بهذا اليوم البهيج العديد من األكالت
الرتاثية التي امتازت بها إمارات الدولة.

بلدان العاملني العريب واإلسالمي ،وأن يحفظ
شيوخ اإلمارات وشعبها وأرضها ،وميتع الجميع
بالسعادة والتق ّدم والرفاهية واالزدهار.

علَم وتقديم أسمى التربيكات؛ إال أن
بعد رفع ال َ

نلهج بالدعاء ألصحاب السمو رئيس الدولة حفظه
الله وسمو نائبه رعاه الله ،وسائر حكام اإلمارات
أن يديم الله تعاىل عليهم التوفيق والسعادة
يف الدنيا واآلخرة ،وأن تثمر جهودهم الكبرية

من النجاحات يف سائر امليادين ،ويرحم شهداء

مراكز األمرية هيا بنت
الحسني الثقافية
اإلسالمية تحتفل
باليوم الوطني
احتفلت مراكز األمرية هيا بنت الحسني الثقافية
اإلسالمية التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية

أوارص األخوة وتعميقها عىل مستوى الدولة،

والعمل الخريي بديب بفعاليات اليوم الوطني

وكذلك تعزز الحصانة الوطنية ووحدتها ،ومتد

 44يف فرعيها باملزهر وأم الشيف ،ليومني

أبناء اإلمارات بالطاقات اإليجابية يف جميع

متتاليني.

عىل راية العز والكرامة ،والوصول إىل الريادة
يف كافة امليادين.

وقالت حمد املهريي مديرة إدارة املراكز:
احتفلت املراكز هذا العام بحلة جديدة ،وشكل
مميز ،حيث أقيمت االحتفالية األوىل يوم
األربعاء  25نوفمرب الجاري يف فرعها بأم
الشيف ،وتلتها احتفالية أخرى يوم الخميس 26

كام رفع العلم يف مركز محمد بن راشد

نوفمرب بفرعها يف املزهر .وشهدت نشاطات

للثقافة اإلسالمية يف الربشاء بحضور الدكتور

االحتفال التي أقيمت برعاية بوابة ليوا للصناعات

عمر الخطيب املدير التنفيذي لقطاع الشؤون

الغذائية يف املراكز استقبال الضيوف ،ثم

اإلسالمية يف الدائرة ،وبعض الكوادر اإلدارية

النشيد الوطني ،ووقفة عىل أرواح الشهداء

والفنية واالختصاصيني ،واملسلمني الجدد.

األبرار ثم ترديد قسم الوالء ،واستامع آليات من

وكذلك رفعه األستاذ عيل املنصوري املدير
التنفيذي لقطاع شؤون املساجد باإلنابة يف
مبنى إدارة هندسة ورعاية املساجد .وأسهم
بعض مدراء اإلدارات يف فعالية (رفع العلم)

وقال سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد

يف بعض اإلدارات واملكاتب التابعة للدائرة عىل

الشيباين املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية

مستوى اإلمارة.

يقتدى به حول العامل؛ ملا حققته من إنجازات

وشهدت منصة االحتفال بجنب علم اإلمارات يف

والحضارية للدولة ،وال يسعنا يف هذا املقام

وحققها أصحاب السمو الشيوخ يف املحافظة

العربية املتحدة ،التي أصبحت مثاالً ومنوذجاً

هامش احتفالية الدائرة بهذه املناسبة الكبرية.

يف نهج االبتكار عىل جميع املسارات الحياتية

ليكون الجميع عىل قدر املسؤولية التي خطها

القادمة بذكرى اليوم الوطني لدولة اإلمارات

العريب ،والزخرفة اإلسالمية ،والرسم عىل

وتنمية العقل ،واالجتهاد يف التطوير ،والتم ّيز

مراحلهم العمرية ومستوياتهم القيادية،

والعملية ،السيام ونحن نحتفل يف األيام

الدائرة بعض إبداعاتهم ،والسيام يف الخط

والسيام يف رعاية الحقوق ،واحرتام اإلنسان،

واألوطان الحرة األبيّة؛ فهي تجمع بني توثيق

يستفاد منها يف جميع املسارات الحياتية

مجموعة من املوظفني واملوظفات يف

سابقت فيها الدول عىل مستوى العامل،

املعاين العظيمة التي تتمتع بها الشعوب

ن التعاون والرشاكة من أهم الدروس التي
إ ّ

تلتها فعالية (مواهب وإبداعات) حيث ق ّدم

حققته حكومتنا الرشيدة من إنجازات عظيمة

تجسد
ن فعالية «رفع العلم»
وأضاف الفاليس :إ ّ
ّ

والعمل الخريي بديب يف كلمة االفتتاح“ :

القطاعات يف الدائرة؛ الشؤون اإلسالمية،

يف ظل قيادتنا الحكيمة عىل أرضنا الغالية؛ ملا

الخلد.

ستي ديب.

شارك فيها بعض املوظفني من مختلف

واالستقرار عىل هذا البلد املعطاء ،وعىل سائر

الوطن واألمة األبرار ،ويرفع مكانتهم يف جنات

واملوردين يف فندق انرتكونتيننتال فستيفال

ولحقتها (مسابقة يف املعلومات الوطنية)

مدراء اإلدارات والعاملني يف الدائرة.

التذكارية عىل املتدربني ،مؤ ّرخة الشرتاكهم

بديب حفالً بهيجاً لتكريم الرشكاء االسرتاتيجيني

الشعبي.

راجني الله تعاىل أن يديم نعمة األمن والرخاء

واملقيمني عىل أرضها ،وأن ميكننا الله تعاىل

أقامت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

ضوء النبطي الدارج من الشعر اإلمارايت

الشيباين املدير العام للدائرة ،وكذلك بعض

وقد ختم القاء التكرميي بتوزيع الشهادات

إسالمية ديب
تكرم رشكاءها
االسرتاتيجيني
واملوردين

يف الذود عن الوطن وصيانة مقدساته يف

املميز.

يف استدامة سعادة شعب دولة اإلمارات

يف هذا الربنامج املميز عىل مستوى الدائرة.

اإلمارات والدعاء لرئيس الدولة ،ورغبة الشباب

الله ،واعتزازا ً بذكرى تويل صاحب السمو الشيخ

العامة والخاصة ،ويسهم يف ذلك أيضاً سائر

برنامج فرصتي ،املجموعة الثامنة ،الستكاملهم

يف كلامته بني املعاين الوطنية وحب شيوخ

املؤسيس ،وكذلك مكتب سعادة املدير العام.

مستوى الدولة يف سائر مؤسساتها ودوائرها

والعمل الخريي بديب مجموعة من متدريب

قسم عالقة املتعاملني بالدائرة ،حيث مزج

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه

العربية املتحدة ،مبساهمة جامعية عىل

يف لقاء بهيج ك ّرمت دائرة الشؤون اإلسالمية

للشاعر اإلمارايت خميس بن زايد الكعبي من

وشؤون املساجد ،والعمل الخريي ،والدعم

خليفة بن سلطان آل نهيان رئاسة دولة اإلمارات

إسالمية ديب تك ّرم
متدريب برنامج
فرصتي مبجموعته
الثامنة

ثم تلت كلمة املدير العام (قصيدة وطنية)

القرآن الكريم ،ثم تلته كلمة ترحيبية مث ّنا من
خاللها وقفة أبناء الوطن ويوم االتحاد وفضل
الله علينا يف الوحدة واأللفة والتقدم والنمو
يف مجاالت حياتية متعددة عىل املستوى
السكاين واالقتصادي والحضاري ،وما حققته
املراكز منذ تأسيسها من تطور وتطوير
ملواردها البرشية عىل مستوى املعلامت

وقد شهد سعادة الدكتور حمد بن الشيخ

واملتعلامت واإلداريات ،وكذلك املناهج والربامج

أحمد الشيباين املدير العام للدائرة فعالية

والورش والدورات يف ضوء توجيهات سعادة

رفع العلم مبركز ديب التجاري العاملي ،خالل

الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير

مشاركته يف تقديم محارضة حول أفضل

العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

املامرسات يف برنامج ديب لألداء الحكومي

وحرصه ومتابعاته عىل جعلها مراكز استقطاب

املتميز.

ثقايف تعليمية توعوي متق ّدمة عىل مستوى
اإلمارة والدولة.

عظيمة يف ظل االتحاد ونتائجه وأهدافه

ن سائر املؤسسات املحلية
ويشار إىل أ ّ

املشرتكة البناءة التي يسعى كافة أفراد

واالتحادية يف الدولة تشهد إقامة هذه

وأضافت املهريي :شملت فعاليات الحفل أيضاً

املجتمع ومؤسساته لتحقيقها ،ويأيت حفلنا

الفعالية لتتذكر يوم الثاين من ديسمرب عام

تقديم القصيدة الوطنية مبشاركة بنات اإلمارات

يف هذا اليوم تقديرا ً وعرفاناً بالجهود التي

 ،1971عندما رفع املغفور له بإذن الله ،الشيخ

وتباريهن مبدح الوطن ومقدراته ،وشيوخ

بذلها الرشكاء واملوردون من املؤسسات

زايد بن سلطان آل نهيان ،يرحمه الله ،علم دول

اإلمارات وإنجازاتهم عىل املستويني املحيل

الحكومية والخاصة واألفراد ،السيام أولئك الذين

اإلمارات العربية املتحدة معلناً إياه العلم الرمز

والعاملي اإلسالمي واإلنساين الخريي ،وكذلك

أسهموا يف إنجاح أعامل الدائرة وبرامجها

لهذه الدولة املباركة كدولة مستقلة ذات

إبداعات أبناء اإلمارات وبناتها وتضحياتهم من

ومبادراتها ومشاريعها مبا يعزز مكانة ال ِّدين

سيادة .ومنذ ذلك اليوم وعلم الدولة يرفرف

أجل الوطن واألمة.

اإلسالمي الحنيف يف النفوس ،ونرشه ،وفهم

خفاقاً عىل جميع مباين الدولة ووزاراتها

تعاليمه ،وتنمية العمل الخريي يف املجتمع»،

ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها يف الداخل

وبسط سامحته يف كافة الرشاكات املجتمعية.

والخارج.

وق ّدم يف الحفل تعريف بالزي اإلمارايت
الرتايث وتطوره ،كام تخللتها مسابقة ألفضل زي
إمارايت ترايث ،واستعراض بعض األعامل الرتاثية

وأكد سعادة الدكتور الشيباين عىل سعي

كالتومينه (حفل تخريج األطفال من الكتّاب)،

اإلمارات العربية املتحدة للكينونة يف مصاف

وكذلك مسابقة ألفضل األكالت الرتاثية كعصيدة

الدول املتق ّدمة عىل املستوى اإلقليمي

بوبر ،ثم تلتها مسابقات تراثية ،ومعرضاً للمهن

والعاملي بجميع املجاالت الخريية واالجتامعية

الحرفية ،وركناً للأمكوالت الرتاثية.

واالقتصادية واإلنسانية ،مشيدا ً بتوجيهات

هذا وقد شهدت االحتفالية عىل مدار اليومني

القيادة الرشيدة للدولة ممثلة يف صاحب

يف املراكز إقباال كبريا ً لسيدات اإلمارات ،وفرحة

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

عامة ومشاركات متنوعة حرضتها كافة األعامر

الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ

مبا يرتجم عظيم فرحة بنات اإلمارات بيوم

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

ن الوطني املشهود ،برجاء أن يحفظ
بالده ّ

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»

الله دولة اإلمارات العربية املتحدة وشيوخها

وإخوانهام أصحاب السمو حكام اإلمارات.
وأضاف الشيباين“ :إننا يف الدائرة نؤمن بأهمية
تعزيز رشاكاتنا مع مختلف قطاعات املجتمع
ومؤسساته ،كام نؤكّد عىل تحقيق الرشاكات
املؤسسية ورضورتها ودورها يف تعزيز
العالقات الثنائية بني مختلف األطراف؛ ملا لها
من دور فاعل يف ترسيخ التعاون ،وبالنتيجة
الوصول إىل تحقيق األهداف املشرتكة؛ مشريا ً
إىل اإلنجازات التي حققتها الدائرة خالل األعوام
املاضية من خالل التواصل الدائم مع كافة
الرشكاء الذين تربطهم بالدائرة عالقات متينة
يتم يف ضوئها تطوير آليات التنسيق ،وتبادل
األفكار والخربات ،والتكاتف لحل اإلشكاالت،
وعبور كافة التحديات بهدف تحقيق السعادة
للمتعاملني»
من جانبه أشار عبد الله الدالل مدير إدارة
االسرتاتيجية والتميز املؤسيس يف الدائرة
إىل أن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي
بديب طورت اسرتاتيجيتها لألعوام القادمة
مبشاركة مجموعة من الفئات املعنية ،السيام
الرشكاء االسرتاتيجيني واملوردين ،وتأىت ذلك
من خالل لقاءاتها املبارشة وغري املبارشة مع
املعنيني ملتابعة وتحسني مشاريع ومبادرات
الدائرة السنوية.
ويف الختام ك ّرم سعادة الدكتور حمد بن الشيخ

أحمد الشيباين املدير العام للدائرة جميع

الرشكاء االسرتاتيجيني للدائرة من املؤسسات
والدوائر الحكومية والجمعيات الخريية
ومراكز تحفيظ القرآن واملؤسسات اإلسالمية
واملؤسسات الخاصة من خالل ممثليها
واملنسقني واملتعاونني يف املبادرات التي
أطلقتها الدائرة ،باإلضافة إىل تكرميه لعدد
من املؤسسات اإلعالمية والصحفية العاملة
بالدولة؛ ملا لها من دور فاعل يف نرش وإظهار
وتفعيل دور الدائرة والتعريف بجهودها عىل
املستويني املحيل والعاملي.

وشعبها ،ويبقي علمها عالياً شامخاً ،ويديم

تعزيز الثقافة يف

ع ّزها وإسعادها ،وأن يتقبل شهداءها يف

مجال البيئة والتنمية

والنامء واالبتكار والسعادة.

املستدامة بني

مركزي محمد بن راشد

للثقافة اإلسالمية

ومركز البيئة للمدن

العربية

استقبلت ادارة مركز محمد بن راشد للثقافة
االسالمية التابع لدائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي وفدا ً من مركز البيئة للمدن
العربية يف إطار الزيارات املتبادلة بني
املؤسسات لتعزيز الثقافة اإلسالمية يف مجال
البيئة والتنمية املستدامة.

انطالق برنامج القادة
برعاية إسالمية ديب
وكلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية
يعقد برنامج القادة يف ضوء مرشوع التعليم

وقال سعيد عبد الله تويه مدير ادارة مركز

املستمر بني دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي بديب وكلية محمد بن راشد لإلدارة

محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية :جاءت تلبية

الحكومية يف الفرتة من  24إىل  26نوفمرب

للمساعي الحثيثة التي يبذلها املركزان من اجل

الجاري.

تعزيز التعاون املشرتك لخدمة تعزيز الثقافة
االسالمية يف مجال البيئة والتنمية املستدامة
للحفاظ عىل املدينة العربية الخالية من

وقالت شيخة بنت سلطان املري مديرة إدارة
املوارد البرشية يف الدائرة واملدير التنفيذي
لقطاع الدعم املؤسيس باإلنابة :جاء تنفيذ
هذا الربنامج متاشياً مع الخطة االسرتاتيجية

التلوث وإعداد جيل مشارك يف صناعة التنمية
املستدامة.

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي،
والسيام محور التعلم والنمو ،الذي يهدف إىل
إيجاد موارد برشية مؤهلة وموهوبة ومبت ِكرة،

وتتويجاً لالتفاقية التي عقدتها الدائرة مع كلية

من جهته مث ّن حسني عبد الله الفردان مدير مركز

محمد بن راشد لإلدارة الحكومية يف شهر

البيئة والوفد املرافق له جهود الدائرة يف

أكتوبر من العام الجاري ،والتي تنص يف شقها

هذا املجال ،واستدامتها ألنشطتها التنموية

الشؤون اإلسالمية
يف ديب تتسلم
أربعة مساجد يف
أم السقيم الثانية،
والورقاء الثالثة ،وند
الشبا الرابعة ،وحتا

وتم االتفاق خالل اللقاء عىل رضورة التأسيس

تسلمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

لعمل مشرتك يخدم تلك التوجهات من أجل

يف ديب أربعة مساجد جديدة تم إنشاؤها يف

عليني ،وأن يعيد هذه الذكرى مبزيد من التطور

اإلنسانية يف املجاالت املحلية والدولية .وتم
استعراض أهداف التنمية املستدامة ( )17التي

األول عىل إفادة الدائرة من خدمات الكلية
وخرباتها ،والسيام يف عقد الدورات وورش
العمل التدريبية ،كام يهدف برنامج القادة
مبحاوره العديدة إىل إعداد وبناء قيادات الصف
الثاين من املوظفني التنفيذيني ،وذلك بغرض

أعلنت من قبل املجتمع الدويل يف الفرتة

استبقاء املوارد البرشية ذات الكفاءة من خالل

2030-2015م ،والتي وضعت اإلنسان عىل سلم

تشجيعهم وإكسابهم املهارات واملعارف

أولوياتها وأهدافها.

التي ت ُسهم يف تأهيلهم لشغل املناصب
القيادية يف الوظائف اإلرشاقية ،ويبلغ عددهم
 18موظفاً من مختلف إدارات الدائرة.
من جهتها قالت عائشة سلطان الشاميس
مديرة إدارة التعليم التنفيذي بكلية محمد

تحويل أهداف التنمية املشار إليها إىل واقع

بن راشد لإلدارة الحكومية يف ديب :ننفذ هذا

أم السقيم الثانية ،والثاين يف الورقاء الثالثة،

ملموس ،والسيام عمل الربامج التثقيفية

الربنامج بالتعاون مع إسالمية ديب كرتجمة

والثالث يف ند الشبا الرابعة ،والرابع يف منطقة

والتدريبة التي تستهدف الدعاة واألمئة

مناطق متعددة بإمارة ديب ،األول يف منطقة

حتا.
وبي الدكتور محمد سعيد بن دعار املهريي
ّ

رئيس لجنة استالم املساجد يف الدائرة جميع
املعلومات املتعلقة بهذه املساجد ،فقال:

تسلمنا مسجدا ً مبنطقة أم سقيم الثانية ،وهو
مسجد جامع بُني عىل الطراز املحيل ،عىل

ميدانية لالتفاقية املشار إليها بني الطرفني،
ويشتمل عىل عدة محاور سينفّذ أولها يف

واملرشدين لنرش ثقافة الوعي البيئي وصناعة
التغيري إىل األفضل .وكذلك تحفيز البحث العلمي
اإلسالمي يف مجاالت التنمية املعلن عنها من
أجل إظهار الدور اإلسالمي الريادي ،والتذكري

الفرتة من  24إىل  26من نوفمرب الجاري تحت
عنوان الجودة والتميز يف اإلدارة الحكومية،
يحرضه بعض منتسبي دائرة الشؤون اإلسالمية
والعمل الخريي يف ديب ،يف مقر كلية محمد
بن راشد لإلدارة الحكومية وسيتم الرتكيز من
خالله عىل تعريف املنتسبني يف الربنامج عىل

نفقة ديوان سمو حاكم ديب رعاه الله ،وسمي

بأسبقية اإلسالم يف العناية بالفرد واملجتمع.

نشأة الجودة وأهميتها .وتحديد املفاهيم

(مسجد الشيوخ) ،عىل مساحة تق ّدر بـ ()2114.47

وتحويل األهداف التنموية إىل منهج عمل

األساسية للتميز والجودة الشاملة داخل

مرتا ً مربعاً .ويتسع لألكرث من ( )900من الرجال
والنساء ،وتعلوه منارة بارتفاع ( )37مرتا ً طولياً،
مله قبة دائرية من األعىل .ويبلغ ارتفاع
وتج ّ

املسجد الجامع من الداخل أكرث من  6أمتار
طولية.

يعنى بالتنمية املستدامة ،ويساعد عىل تبادل

املؤسسة وتعريفها ،ووضع األهداف الخاصة
بالتميز املرجوة ،والتزود باملوارد للمشاريع
ومبادرات التنفيذ من خالل أولويات ومسؤوليات

أفضل املامرسات.
من جانب آخر ،رصح الدكتور عمر الخطيب ،املدير

واضحة ،وتنفيذ األبحاث والتخطيط للمرشوعات
التي تساعد عىل تحقيق أهداف التميز التي
يعمل أو تعمل عليها املنتسبة ،والتعرف عىل

أما املسجد الثاين ففي منطقة الورقاء الثالثة،

التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية يف الدائرة،

وهو مسجد إلقامة الصلوات الخمس ،قامت

بأن نرش الثقافة اإلسالمية املتعلقة بالرقي

الجودة ،وفهم أدوات التقييم الذايت وأهمية

الحيايت يف كافة املجاالت يعترب من األهداف

مؤرشات األداء ،وكذلك تعلم القدرة عىل تطبيق

ببنائه السيدة عائشة بنت إبراهيم الغرير،
وسمي (مسجد عائشة بنت السيد إبراهيم)،
وقد بُني يف العام الجاري  ،2015ويتسع ألكرث

من ( )460من الرجال والنساء ،وتعلوه منارة
بارتفاع ( )23مرتا ً طولياً ،وله قبة دائرية من
األعىل واألسفل.
وشيّد املسجد الثالث يف منطقة ند الشبا

الرابعة بديب ،وهو مسجد جامع قام ببنائه
مي (جامع ند الشبا)،
سعيد محمد الكندي ،وس ّ
وقد بُني يف العام الجاري  ،2015عىل الطراز

الفاطمي ،ويتسع ألكرث من ( )2918مصلياً

ومصلية ،مبا فيها اإليوان ومصىل النساء.
وتعلوه منارة بارتفاع ( )57مرتا ً طولياً.

الرئيسة للقطاع يف الدائرة ،وإننا نسعى

دور املتعاملني ،وأهمية االتصال يف تطبيق

بعض أدوات الجودة للتأكد من استعدادات
املشاركني يف الربنامج والدورة التدريبية

لتحقيق ذلك يف ضوء متابعة سعادة الدكتور

للقيادة.

حمد بن الشيخ أحمد الشيباين املدير العام

وتقام كافة املحارضات الدراسية مبقر كلية

للدائرة ،ونتعاون بشكل مبارش مع املؤسسات

محمد بن راشد لإلدارة الحكومية ،الطابق ،13
بربج املؤمترات ،يف زعبيل بديب ،وسيمنح

املحلية والدولية ،ومنها مركز البيئة للمدن

املشاركون يف الربنامج شهادة إمتام الربنامج

العربية ،الواقع تحت مظلة بلدية ديب ،لتعميم

التدريبي ،وذلك ملن تبلغ نسبة الحضور لديهم

وتنمية واستدامة مفهوم الثقافة اإلسالمية
املتعلقة بالبيئة يف املجتمع.

 90%من املعدل اإلجاميل للحضور ،إضافة إىل
شهادات مشاركة بعد انتهاء كل دورة تدريبية
لكل محور يف الربنامج.

أما املسجد الرابع فتسلمناه مبنطقة حتا ،وهو
مسجد إلقامة الصلوات الخمس ،بني عىل الطراز
اإلسالمي ،قام ببنائه محمد سعيد خلف الغيث،
وسمي (مسجد شعبية حتا) ،بُني يف العام

الجاري  ،2015ويتسع ألكرث من ( )112من الرجال،
وتعلوه منارة بارتفاع  7أمتار طولية.
وأضاف املهريي :لقد ألحقت هذه املساجد
بجميع املرافق الخدمية املتعلقة بها ،كمسكن
لإلمام واملؤذن والخادم ،وغرف للخدمات.
مل محيطها الخارجي ،ومواقف
وحدائق تج ّ

لسيارات املصلني.

هذا  ..وتعترب دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
الخريي يف ديب الراعية األوىل للمساجد يف
جع جميع املتربعني
اإلمارة ،وهي بدورها تش ّ

والبناة عىل تسليم مساجدهم إىل الدائرة؛

ليقوم قطاع شؤون املساجد والجهات املعنية
يف الدائرة باالعتناء باملساجد ،وصيانتها،
ومتابعة شؤونها عىل أكمل وجه؛ إرضا ًء لله
عز وجل ،وراحة للمصلني ،وتنفيذا ً للخطط

االسرتاتيجية يف البناء والعامرة واستدامتها

الشؤون اإلسالمية بديب تشارك يف معرض
الشارقة الدويل للكتاب 2015

وإدارتها يف ضوء التوجيهات السديدة لحكومتنا

شاركت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب يف معرض الشارقة الدويل للكتاب ( )34لسنة

الرشيدة ،ومراعاة للطبيعة املحلية ،وما تتطلع

2015م.

إليه اإلمارة من شهود حضاري ،وتوسع عمراين،
وتعزيز لدور املسجد وأهميته يف حياة الفرد
وصالح املجتمع.

دعوة
يرس دائرة الشؤون
اإلسالمية والعمل
الخريي بديب دعوة
الجمهور الكريم إىل
املشاركة يف برنامج
((صحح تالوتك وأنت
يف مكانك))
وهو برنامج متميز أطلقته الدائرة
يف نوفمرب الجاري خدمة
لجمهورها ،بغرض تصحيح تالوة
القرآن الكريم عرب الهاتف ،من
خالل املواعيد املشار إليها أدناه:
حيث خصص األحد والخميس من
كل أسبوع للرجال

وحرض حفل االفتتاح الدكتور محمد أحمد القريش مدير إدارة البحوث بالنيابة عن سعادة الدكتور حمد بن
الشيخ أحمد الشيباين املدير العام للدائرة.
ن الدائرة حرصت عىل املشاركة يف هذا املعرض الثقايف املعريف
وأفاد القريش بعد االفتتاح :بأ ّ
الدويل ،إلتحاف الجمهور مبجموعة من اإلصدارات املتنوعة الجديدة عىل اختالف أحجامها ومعالجاتها
كالرسائل والكتيبات واملجلدات واملجالت الدورية الثقافية والعلمية املحكّمة.
وأكّد القريش عىل اختيار املوقع املميز للدائرة يف هذا املعرض ،حيث ميكن للجمهور زيارة الجناح
ن إدارة البحوث بالتعاون مع إدارة االتصال
الرسمي للدائرة يف القاعة ( ،)5الجناح ( ،)20الحرف ( .)Oوأ ّ
والتسويق يف الدائرة هيأت الجناح ملشاركة متميزة ،كام وجهت دعوتها لجمهور القراء واملثقفني
واملهتمني من خالل الصحف ووسائل التواصل االجتامعي الستثامر فرصة مشاركة الدائرة يف هذا
املعرض ،واإلفادة من نتاجاتها املعرفية والعلمية ،وأفكارها ومشاريعها الرائدة يف شتى مجاالت
الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي عىل املستويني املحيل والعاملي.
عالة يف
وأشارت هدى خلفان الكعبي رئيسة قسم املكتبات يف إدارة البحوث بالدائرة :إىل األهداف الف ّ

مشاركة الدائرة لهذا العام ،والتي تكمن يف بث الوعي الثقايف ،وأساليب االطالع والقراءة الح ّرة بني

أفراد املجتمع ،والحث عىل حفظ الرتاث وتشجيع البحث العلمي فيه ،ويف القضايا املجتمعية ،وإقامة

األنشطة الثقافية ذات الطابع التوجيهي والتعريفي كاملحارضات والندوات ،يضاف إىل ذلك تبادل الزيارات
بني الجهات ذات الصلة ،والسيام التي تشارك يف املعرض ،وبسط عالقات رشاكة وتعاون اسرتاتيجي

معها ،وتوزيع إصدارات الدائرة عىل الجمهور باعتبارها إصدارات غري ربحية ،وأنها أُلّفت لتنمية املعرفة،
وعالج املشكالت بنا ًء عىل الرصد املجتمعي ،والوقوف عىل احتياجات اإلنسان ،وتصحيح وإصالح عالقته

ن مشاركتنا يف هذا امللتقى الدويل املميز للكتاب تعزز تبادل الخربات مع اآلخر،
بشؤون دينه ودنياه .ثم إ ّ
جع جمهور القراء عىل اقتنائه من خالل معارض الكتاب
والسيام يف التعامل مع الكتاب الورقي ،وتش ّ

املحلية العربية.

وأضافت الكعبي :تحرص الدائرة عىل تقديم باقة من األنشطة املميزة بالتزامن مع مشاركتها يف
املعرض بأكرث من ( )30عنواناً جديدا ً؛ إلفادة الجمهور عىل اختالف مستوياتهم بسائر نتاجات الدائرة
الورقية واإللكرتونية سواء أكانت علمية متخصصة ،أو اجتامعية ،أو اقتصادية ،وفقهية ،وتوعوية ،بعديد
اللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واألوردية والفارسية وغريها من اللغات التي تصدر بها
مطبوعات الدائرة .وكذلك ستوزع يف جناح الدائرة ( )500نسخة من أجزاء القرآن الكريم املتضمنة (ربع

من الساعة  9.00صباحاً ،ولغاية
الساعة  12.00ظهرا ً عىل الرقمني
046087767 - 046087718
كام خصص االثنني واألربعاء من كل
أسبوع للنساء
من الساعة  9.00صباحاً ،ولغاية
الساعة  12.00ظهرا ً عىل الرقمني
046087743 - 046087758

يسن ،جزء عم ،جزء تبارك) هدية للجمهور ،باإلضافة إىل ( )1500نسخة من مصحف الشيخ مكتوم يرحمه
الله باملقاس املتوسط.
كام أن الدائرة تقيم عىل هامش مشاركتها يف املعرض ع ّدة فعاليات ثقافية ،منها املشاركة بحفالت
توقيع اإلصدارات الجديدة ملؤلفيها من موظفي الدائرة ،كتوقيع الدكتور عبد الحكيم األنيس لكتابه (قيمة
العمر) ،والدكتور محمد مطيع الحافظ لكتابه (الجانب العلمي يف نشأة املخطوط الديني) يف مساء
اليوم األول للمعرض ،ونشاطات أخرى تشارك فيها الدائرة ،كإقامة ندوات تعريفية ببعض اإلصدارات،
وكذلك تنظيم إلقاء املحارضات الهادفة يف املجاالت الثقافية ذات األثر اإليجايب عىل الجمهور ،وهي
من اختصاصات الدائرة يف املحافظة عىل اللغة والهوية ونرش الوعي الديني ،وتعزيز عالقتها باملجتمع
عىل املستويات اإلنسانية واإلسالمية والخريية ،ومنها( :الشعر ومسؤولية الكلمة) للدكتور أحمد
املغريب مساء األربعاء  4نوفمرب أول أيام املعرض عىل قاعة الفكر يف أرض املعارض بإكسبو الشارقة،
وأخرى صباح الخميس 5نوفمرب يف (فضل الصالة عىل النبي صىل الله عليه وسلم) للدكتور موفق ياسني
قطيفاين عىل قاعة ملتقى األدب ،وأنشطة أخرى موزعة بالتنسيق مع الجهة املعنية القامئة عىل
إدارة املعرض تشمل أيامه القادمة.

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻫﺎﺗﻒ اﻟﻤﻜﺘﺐ

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت/اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

w.w.w.mbrch.ae

009714-2339666

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻤﺰر-ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻤﻤﺰر -ﺑﺠﻮار ﻧﺪوة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن
Al Memzer - Beside Dubai culture & arts center

009714-3988668

دﺑﻲ ﺷﺎرع اﻟﻤﻨﺨﻮل ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻧﺸﻮان
Al Mankhool Street – Nashwan Bld

www.daralber.ae

009714-3185000

ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ -ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎرة ﺑﺠﻮار ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺎن
Bur Dubai - Al Rolla Street - Al Fattan Mousq

www.dubaicharity.org.ae

009714-2682000

ﺷﺎرع اﻟﺮﻗﺔ-ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﺎز
Al Rigga Road - Behind Alqaz Mousq

/http://www.beitalkhair.org

009714-2675555

دﺑﻲ-اﻟﻘﺼﻴﺺ-اﻟﻨﻬﺪة 2
(Al Qusais - Al Nahda (2

009714-3709949

ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻴﺮﻳﻜﻲ دﺑﻲ
Oud Maitha in American Hospital

DIBFoundation@dib.ae

009714-2117485

دﻳﺮة – ﺑﻮر ﺳﻌﻴﺪ – ﺑﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﻠﺔ ) اﻟﻨﺎﺑﻮدة ( ﻣﻜﺘﺐ 808
Deira Port saeed – Clock Tower Round About - Al Shoalla Building
(Naboodah) Ofﬁce 808

www.dfwac.ae

009714-6060300

دﺑﻲ دوار اﻟﻌﻮﻳﺮ
Dubai - Aweer roundabout

matrooshi@emaar.ae

009714-3673333

داون ﺗﺎون اﻋﻤﺎر ﺳﻜﻮﻳﺮ  -ﺑﻨﺎﻳﺔ 3

www.rcuae.ae

009714-4194900

أم اﻟﺮﻣﻮل ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳﻜﺎن
Umm Al Ramool - Near by Sheikh Zayed Housing Programme Bld

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Al Barakah Charitable Society

009714-2682662

ﺷﺎرع اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎ
Al Ettihad road – Balhasa Bld

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮق اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Easa Saleh Al Gurg Charity Foundation

009714-2106640

دﻳﺮة ﺷﺎرع ﺑﻨﻲ ﻳﺎس ﺑﺮج ﻋﻴﺴﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮق رﻗﻢ  1اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ
Deira - Baniyas - Easa Saleh Al Gurg Tower No. 1 - Ground Floor

www.mobh.group.com

009714-2821191

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﻫﻮد ﺑﺠﻮار ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻴﺘﺮو
Al Garhoud - Beside Al Garhoud Metro Station

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮر دﺑﻲ
Noor Dubai Foundation

www.noordubai.ae

009714-2197209

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺪﺑﻲ  -ﻋﻮد ﻣﻴﺜﺎء 1
Dubai Health Authority

دﺑﻲ اﻟﻌﻄﺎء
Dubai Care

www.dubaicares.ae

009714-4504550

ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ اﻟﻄﺒﻴﺔ  -اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  - 7ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ 16
Dubai Health Care City,District 7,Building16

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
Mohamed bin Rashid Charitable Humanitarian Foundation
ﻫﻴـﺌﺔ آل ﻣﻜﺘﻮم اﻟﺨﻴـﺮﻳﺔ
Al Maktoum Foundation
ﺟﻤﻌﻴﺔ دار اﻟﺒﺮ
Dar Al ber Society
ﺟﻤﻌﻴﺔ دﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Dubai Charity Association
ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺨﻴﺮ
Beit Al khair Society
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Al Shifa Charity Establishment
ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
DIB Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺑﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل
Dubai Foundation For Women and Children
ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻋﻤﺎر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
emaarfoundation
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ دﺑﻲ
)Red Crescent (Dubai

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺪر اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Mohammad Omar Bin Haider Charity Establishment

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Emirates Airline Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮاﺣﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Trahim Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻔﻄﻴﻢ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Majid Al Futtaim Charity Foundation
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺒﺘﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation

009714-7082306 www.emiratesairlinefoundation.org
www.tarahum.ae

009714-2848000

009714-2094603 www.majidalfuttaimfoundation.com
www.kahfoundation.org

009714-3949887

ﻣﺒﻨﻰ ﻃﻴﺮان اﻻﻣﺎرات  -ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر
Emirates Airline Building

اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ  -ﺷﺎرع  A33ﻓﻴﻼ رﻗﻢ  10ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﺔ
Al Rashidiya, St A33 Villa 10 Near the police station

دوار اﻟﺴﺎﻋﺔ-ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ-ﺑﺮج ﻣﺎف ﺳﻴﺘﻲ ﺳﻨﺘﺮ اﻟﻄﺎﺑﻖ 10
Deira-Clock Tower Round About MAF Tower 10 F

ﺟﻤﻴﺮا ،اﻟﺼﻔﺎ  1ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﺎروق ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
& Jumairah, Al Safa 1 in Al Farooq Omar Ibn Al Khattab Mosque
Center

